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Abstract 

The purpose with this thesis is to assess the base of legitimacy for the monarchic state form in 

Sweden. The study uses a legitimation theory by David Beetham that describes legitimacy as 

a three dimension structure. The structure composes of a legal dimension that stipulates that 

legitimate power must be based on established rules. The rules in turn are only legitimate 

once they are justified by the second dimension which is values. The justification relies upon 

the content of the power rules and they need first of all an authoritative source which in the 

case with the monarchy in Sweden is a traditional source for authority. Secondly, the power 

rules must be based on a principle of differentiation between the dominant and the 

subordinate which is the hereditary principle. Thirdly the power rules must demonstrate that 

there is a common interest which unites the dominant and the subordinate which is the 

monarch’s nonpolitical affiliation. If the monarchy is to be considered legitimate it also needs 

to be justified in terms of consent which is the third and final dimension. The people that 

justify the power rules that constitute the system that the monarchy is part of, must show by 

some sort of action that they support the present system. These dimensions should not be seen 

as alternatives to achieve legitimacy; hence they are all required. The study mainly uses a 

qualitative text analysis but also a statistical analysis and these are the three questions used to 

achieve the purpose with this study:  

What are the prerequisites for assessing that the monarchy and the monarch conform to 

criteria of legitimacy within the three dimensions related to legality, justification and consent? 

Do the monarchy and or the monarch personally conform to criteria of legitimacy in one or 

several dimensions of legitimacy where prerequisites for assessing legitimacy exist? 

The empirical analysis of this thesis will demonstrate that the legitimacy for the monarchy is 

close connected to consent and that the monarch struggles with precisely that. 

Nyckelord: Legitimitet, monarki, regler, tradition, opinion  
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1 Inledning 

Flertalet nationalstater i Västeuropa har monarker som statschefer, däribland Norge, 

Storbritannien, Belgien och Sverige. Dessa länder är också demokratier, enligt bland annat 

Freedom House, som undersöker graden av fri- och rättigheter världen över.
1
 En monarki 

innebär att statchefen i en nationalstat, en kung eller en drottning i regel tillsätts genom arv. 

Monarkier kategoriseras huvudsakligen utifrån graden av politisk makt, exempelvis absolut 

och konstitutionell, vars framväxt kommer att behandlas nedan, då den formen av statskick 

kan jämföras med den svenska ordningen. 

Konstitutionell monarki som statsskick har sitt ursprung i den franska revolutionen där den 

franska författningen från 1791 fastslog att monarkens makt, till skillnad mot tidigare, skulle 

begränsas genom konstitutionen. Denna form av statsskick blev också modell för flertalet 

europeiska konstitutionella monarkier, däribland den svenska.
2
 Det skall också tilläggas att 

konstitutionell monarki i den ursprungliga definitionen ingalunda medförde några 

demokratiska garantier. Det som blev den huvudsakliga skillnaden i den här bemärkelsen från 

föregående pre-konstitutionella och absoluta monarkier var just att konstitutionen numera 

blev högsta instans för nationalstaten och även monarken skulle i teorin rätta sig efter den.  

Det som blev monarkins elddop var parlamentarismen, en i huvudsak engelsk utveckling som 

innebar att det folkvalda parlamentet blev landets centrala maktcentrum. Parlamentarismen 

blev enligt statsvetaren Jan-Erik Lane ett sätt att med demokratiska medel avskaffa 

monarkens kvarvarande reella makt utan att behöva avskaffa monarkin. Parlamentarismen 

möjliggjorde en smidig övergång från konstitutionell monarki till konstitutionell demokrati. 

Flertalet sådana övergångar i parlamentarisk riktning skedde i samband med första 

världskriget, däribland för Sveriges del men ett par länder valde att behålla den ursprungliga 

konstitutionella monarkin och avvakta med de parlamentariska utvecklingarna. Detta gällde 

främst länder som idag inte har kvar monarkiska statsskick, exempelvis Bulgarien och 

Rumänien.
3
  

De konstitutionella monarkierna i Västeuropa har med tiden i huvudsak blivit mer och mer 

tömda på politiska funktioner och därmed har också den mest högljudda kritiken mot den här 

                                                           
1
 Freedom House (2012b): Map of press freedom. Tillgänglig från 2013-05-07 på: 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Maps.pdf. 
2
 Lane, Jan-Erik (1996): Constitutions and political theory. Manchester University Press, Manchester, sid. 65. 

3
 Lane (1996), sid. 71. 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Maps.pdf
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formen av statsskick i vår del av världen dämpats, åtminstone från partipolitiskt håll.
4
 Det 

som lever kvar är en principiell diskussion om huruvida det är förenligt med vedertagna 

demokratiska och också meritokratiska principer att grundlagarna sanktionerar det högsta 

offentliga ämbetet via arv och blodsband. En bedömning som gjorts är att det ideella, 

organiserade motståndet mot det monarkistiska statsskicket i Sverige blir alltmer aktivt i 

debatten.
5
  

Sverige är en monarki och samtidigt en parlamentarisk demokrati och vad som är intressant 

mot den bakgrunden är att i det moderna Sverige är det svenska folket som har makten att 

bestämma över vårt lands angelägenheter.
67

 Folksuveräniteten förutsätter i någon mening att 

alla offentliga ämbeten skall vara öppna och tillgängliga för folket att kandidera till.  

Monarkins nuvarande roll och uppgifter i Sverige är ett resultat av en lång 

förhandlingsprocess mellan de politiska partierna i riksdagen. Sveriges tidigare författning 

föreskrev att statschefen skulle styra riket på egen hand men i takt med att parlamentarismen 

fick fäste i Sverige i början av 1900 talet beskars statschefens politiska makt. Ända sedan 

1954 hade det pågått en diskussion om att reformera den sedan en tid obsoleta författningen 

från 1809. Inom ramen för detta författningsarbete ingick att reda ut frågan om statsskickets 

grunder, däribland monarkin. Denna översyn av monarkins framtid blev möjlig mycket tack 

vare en riksdagsmotion från socialdemokratiskt håll.
8
 Efter åratal kom de politiska partierna 

vid förhandlingarna överrens 1971 om att Sverige skulle förbli en monarki men att monarkens 

formella makt helt skulle tas bort. Den kompromiss som merparten av riksdagens partier slöt 

1971 om att den svenska monarkin skulle behållas gäller än idag.
9
 

Monarkins arvsprincip innebär att Sveriges statschef tillsätts inom ätten Bernadotte, enligt den 

av riksdagen fastlagda successionsordningen.
10

 Monarkin, även den svenska som är 

                                                           
4
 Nilsson, Lennart: ”Monarkin och statschefen i Sverige – stöd, förtroende och popularitet” i Weibull, Lennart 

och Oscarsson, Henrik samt Bergström, Annika (red.) (2012): I framtidens skugga. SOM-institutet, Göteborgs 

Universitet. Tillgänglig från 2013-05-07 på: http://www.som.gu.se/digitalAssets/1391/1391424_i-framtidens-

skugga-rev-121129.pdf, sid. 163. 
5
 Nilsson (2012), sid. 177. 

6
 Svensk författningssamling (2010): Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Tillgänglig från 

2013-05-07 på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-

1974152-om-beslu_sfs-1974-152/. 
7
 Freedom House (2012a): Freedom in the World – Sweden. Tillgänglig från 2013-05-07 på: 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/sweden. 
8
 Åse, Cecilia (2009): Monarkins makt. Ordfront, Stockholm, sid. 49-50. 

9
 Åse (2009), sid. 25-35. 

10
 Svensk författningssamling (1979): Successionsordning (1810:0926). Tillgänglig från 2013-05-07 på: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Successionsordning-

18100926_sfs-1810-0926/. 

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1391/1391424_i-framtidens-skugga-rev-121129.pdf
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1391/1391424_i-framtidens-skugga-rev-121129.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/sweden
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Successionsordning-18100926_sfs-1810-0926/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Successionsordning-18100926_sfs-1810-0926/


6 
 

underkastad den svenska riksdagens fastställda lagar, är således en anakronism i den 

parlamentariska demokratin.
11

 Om än kanske en harmlös sådan, givet det faktum att 

monarkins företrädare inte längre ges inflytande i den politiska sfären.
12

 Sverige sticker också 

ut som ett av de mest sekulariserade länderna i världen enligt World Value Survey och denna 

avförtrollning som sekularisering i ett avseende innebär reser frågan hur det kan komma sig 

att monarkin, vars ursprung går att spåra till forntida dagar, har fått vara kvar när den i takt 

med denna sekulariseringsprocess avmystifierats?
1314

 

1.1 Val av ämne 

Vad är det då som gör frågor om monarki intressanta att studera ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv? Ett svar skulle kunna vara att även om monarkin inte längre besitter någon 

politisk makt i Sverige så är den ändå bunden av riksdagspartiernas uppfattningar och 

agerande i de frågor som rör monarkin. Detta eftersom Riksdagen förfogar över bl.a. de 

svenska grundlagarna där den monarkiska statsformen fastslås. En del partier i riksdagen kan 

sägas vara internt oeniga i monarkifrågan, exempelvis Socialdemokraterna och Folkpartiet.
15

  

Den statsvetenskapliga forskningen om monarkin är relativt svag i Sverige, framför allt ur ett 

legitimitetsperspektiv. Den research som studien föregicks av visade att forskningsproblemet, 

dvs. den svenska monarkiska statsformens legitimitet är ganska outforskat. Inga empiriska 

studier med legitimitetsbegrepp som teoretisk utgångspunk har genomförts på den svenska 

monarkin, vilket har inneburit att empirisk data beträffande monarkins legitimitet begränsats. 

En förklaring till varför det statsvetenskapliga intresset att skriva om monarkin kan betraktas 

som begränsat är att monarkin i dag inte har någon politisk makt och inget politiskt 

inflytande. En annan orsak kan vara att det just saknas goda förutsättningar att studera den 

svenska monarkin, då ett begränsat utbud av studier med tillhörande data föreligger. 

Studien fyller en internvetenskaplig lucka, så till vida att den studerar den svenska monarkins 

legitima ställning och granskar den utifrån ett legitimitetsperspektiv. Skall studien sägas ha ett 

eget bidrag kan det vara att belysa och skriva fram den beroendeställning som den monarkiska 

                                                           
11

 Nilsson (2012), sid. 175. 
12

 Nergelius, Joakim (2006): Svensk statsrätt. Studentlitteratur, Lund, sid. 303-307. 
13

 Inglehart, Ronald och Welzel, Chris (2010): The WVS Cultural Map of the World. Tillgänglig från 2013-05-07 

på: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54. 
14

 Gladdish, Ken: “Decline or Fall?” i Demos (red.) (2002): Monarchies – What are Kings and Queens for? 

Tillgänglig från 2013-04-22 på: 

http://books.google.se/books?id=9lZ02NA_aAsC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&ca

d=0#v=onepage&q&f=false, sid. 137. 
15

 Olsson, Lova i Svenska Dagbladet (2011b): Monarkin splittrar partierna. Tillgänglig från 2013-05-07 på: 

http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/12/monarkin-splittrar-partierna/. 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54
http://books.google.se/books?id=9lZ02NA_aAsC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.se/books?id=9lZ02NA_aAsC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/12/monarkin-splittrar-partierna/
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institutionen har till den sammas centrala företrädare, i det här fallet statschefen, kung Carl 

XVI Gustaf.  

Ett annat skäl till varför det är viktigt att belysa frågor om monarkin ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv är att monarkin, i en parlamentarisk demokrati behöver legitimitet för att berättiga 

sin existens. Frågorna och problemet som studien belyser är huruvida den svenska monarkin 

egentligen är legitim, dvs. finns det indikatorer som visar att monarkin har en stark ställning 

eller visar indikatorer snarare att den är sårbar? Ett statsskick måste ha legitimitet för att 

kunna räkna med folkets lydnad eller acceptans. Upplevs att ett statsskick eller en 

maktstruktur saknar legitimitet saknas också moraliska anledningar till lydnad eller acceptans 

från folkets sida. En studie, likt denna om ett statsskicks legitimitet tar alltså sin utgångspunkt 

i traditionell statsvetenskaplig behavioralistisk forskningstradition som koncentrerar sig på 

medborgarnas åsikter, attityder och handlingar.
16

 Relationen mellan det dualistiska monarki 

begreppet och begreppet legitimitet kommer att diskuteras med utförligare på sidorna 19-20. 

Vad det kan betyda för ett land, likt Sverige att ha en monarkisk statsform har, trots den 

svenska forskningens begränsade omfattning ändå intresserat statsvetare.
1718

 Det finns en 

föreställning att ett samhälles lagstiftning som bygger på folksuveränitetens princip, lik 

Sverige, visserligen kan innehålla inslag av fenomen som inte hämtar sin legitimitet ur en 

folklig auktoritetskälla.
19

 

Det kan tilläggas att frågan om monarkins ställning och därmed också dess legitimitet har 

aktualiserats i och med den negativa utvecklingen i opinionen som kungahuset, enligt en del 

undersökningar, genomgått sedan ett antal år tillbaka. Det gäller såväl stödet bland det 

svenska folket för den monarkiska statsformen som förtroendet för kungahuset.  Därmed 

fyller studien således en samhällsrelevant funktion.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Den svenska monarkin består dels av institutionen, dels av statschefen eller monarken. Syftet 

med den här studien är att studera hur den svenska monarkins legitimitetsbas ser ut i Sverige, 

dvs. studera hur pass förenlig institutionen respektive statschefen är med avgörande kriterier 

inom tre olika legitimitetsdimensioner. Målet med studien är just att redogöra för monarkins 

samlade legitimitet i de tre olika dimensionerna. 

                                                           
16

 Beetham, David (1991): The legitimation of power. Palgrave MacMillan, Hampshire, sid. 26. 
17

 Dahl, Robert (2000): On Democracy. Yale University Press, New Haven & London, sid. 126-127. 
18

 Gladdish (2002), sid. 137. 
19

 Beetham (1991), sid. 129. 
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Frågeställningarna som har rests i denna studie och som ämnas besvaras under arbetets gång 

är:  

 Finns det förutsättningar att bedöma huruvida institutionen respektive statschefen 

personligen är förenlig med legitimitetskriterier inom de tre legitimitetsdimensionerna 

som rör legalitet, rättfärdigande respektive samtycke? 

 Är institutionen respektive statschefen personligen förenlig med legitimitetskriterier i 

den eller de legitimitetsdimensioner där förutsättningar att bedöma legitimitet finns? 

1.3 Disposition 

Studien är upplagd som så att det första kapitlet har presenterat en mindre 

bakgrundsredogörelse av den konstitutionella monarkins framväxt. I anslutning till det har jag 

argumenterat varför detta är ett intressant ämne för en statsvetare att studera. Till det kom 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens andra kapitel behandlar den teoretiska 

infallsvinkeln vilken studien är konstruerad kring, samt en beskrivning av forskningsläget och 

då framför allt forskningen kring monarkistiska statsskick och hur jag med denna studie kan 

föra diskursen vidare. Jag har valt ett ge en kortare presentation till ett antal strategiska verk 

och studier, vars skildring av monarki respektive legitimitet, min studie förhoppningsvis kan 

bli en relevant fortsättning på.  

Kapitel tre innehåller de metodologiska avväganden som har gjorts och som studien bygger 

på. Jag har valt att bygga upp metodkapitlet kring valet av material då det är det avgörande 

metodproblemet. I ljuset av det har jag reflekterat en del kring de utmaningar som eventuellt 

kan uppstå i anslutning till begrepp som validitet, reliabilitet och generalisering. Därtill har 

jag motiverat mitt val av datainsamlingsmetod och de reliabilitetsutmaningar som kan 

avteckna sig när man i huvudsak genomför en kvalitativ textanalys samt en statistisk analys. 

Som ett led i det har jag därför jämfört kvalitativ textanalys med en kvantitativ 

innehållsanalys och reflekterat kring huruvida den kvantitativa metoden kan innehålla 

fördelaktiga element för denna studie som kanske inte finns i den utvalda metoden och vise 

versa. Jag har också reflekterat en del kring hur den relativt abstrakta begreppsapparaten i det 

teoretiska perspektivet på bästa sätt kan operationaliseras genom indikatorer.  

Efter det följer tre substantiella kapitel där den empiriska analysen presenteras. Lite mer 

konkret kan det här flaggas för att studiens empiriska analys bottnar i de kategoriindelningar 

som görs inom ramen för den teoretiska inflygningen. Studiens fjärde kapitel handlar om den 

legala delen av monarkins legitimitet. Därefter kommer i studiens nästföljande kapitel en 
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redogörelse för de värderingar som bär upp och rättfärdigar reglerna som monarkin ytterst 

vilar på. Slutligen följer det sista och tyngsta substantiella kapitlet som berör monarkins 

relation till den legitimitetsdimension som handlar om folkligt samtycke. Till sist kommer 

studiens avslutningskapitel med en sammanfattning av de empiriska resultaten och vad dessa 

betyder för monarkin i Sverige och kanske för liknande monarkier i jämförbara nationer. Det 

avslutande analyskapitlet kommer att sammanfattas utifrån en matris som introduceras i 

studiens andra kapitel, där de empiriska resultaten tolkas utifrån fyra alternativa 

legitimitetskonstellationer. Studien avslutas med en referenslista.  
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2 Teoretiska begrepp 

För att förstå den svenska monarkins legitimitet krävs givetvis en teoretisk utgångspunkt som 

ramar in studiens empiriska analys. Till min hjälp använde jag mig av britten David Beethams 

legitimitetsstruktur som formats av honom själv i boken The legitimation of power.
20

 Han 

delar in begreppet legitimitet i tre tidigare nämnda dimensioner som kommer gås igenom efter 

presentationen av en annan jämförbar legitimitetsteori som också jämförs med den teori av 

Beetham som studien utgår ifrån. Initialt kommer detta kapitel dock reda ut monarki 

begreppet. Tanken med det är att sätta ner foten kring vad den svenska monarkin i studien bör 

kallas för. 

2.1 Monarki 

Förutsättningen för att kunna studera den svenska statsformen eller statsskicket är att först 

bestämma vad det är för statsform. Det kan vara logiskt att inleda med att kocka ner 

begreppsdiskussionen och reda ut vad som karaktäriserar den typ av monarki som ligger 

närmast till hands, den konstitutionella. Det som skiljer exempelvis en konstitutionell monarki 

från andra typer av monarkier är att monarkens uppgifter och makt är starkt begränsad av en 

konstitution, skriven eller oskriven. Det vanligast förekommande är att monarken i huvudsak 

har ceremoniella uppgifter.
21

 Konstitutionell monarki, vars ursprung behandlades i studiens 

inledning, bygger på konstitutionens begränsning av monarkens makt samt Montesquieus 

maktdelningsprincip.
22

 Principen går kortfattat ut på att monarken skall ha exekutiva 

befogenheter för att förhindra att alla ”ägg hamnar i samma korg”, dvs. att allt makt stannar 

hos legislativa organ.
23

 

Statsvetare påpekar att den svenska författningen från 1809 hade en artikulerad 

maktdelningsambition.
2425

 Därmed skulle den svenska monarkin under den författningen 

mycket väl kunna betraktas som konstitutionell. Åtminstone formellt, då den parlamentariska 

utvecklingen succesivt beskar monarkens reella makt.
2627

 Vad som slutligen beslöts vid den 

parlamentariska kompromissen i Torekov 1971 var att den svenske statschefen helt skulle 

                                                           
20

 Beetham (1991). 
21

 Lane, (1996), sid. 64. 
22

 Lane (1996), sid. 64. 
23

 Montequieu, C. de S (1989): The spirit of the laws. Cambridge University Press, New York, sid. 161. 
24

 Holmberg, Erik och Stjernquist, Nils (1973): Vår nya författning. Pan Norstedts, Stockholm, sid. 22. 
25

 Mattson, Ingvar och Petersson, Olof: “Makten over politikens spelregler” i Mattson, Ingvar och Petersson, 

Olof (red.) (2011): Svensk författningspolitik. SNS Förlag, Stockholm, sid. 21. 
26

 Lindberg, Mats i Sydsvenskan (2009): Varken kung eller president. Tillgänglig från 2013-07-01 på 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/. 
27

 Ruin, Olof i Dagens Nyheter (2010): Vi behöver en seriös debatt om vårt statsskick. Tillgänglig från 2013-07-
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kopplas bort från alla politiska beslutsprocesser och hans formella och kvarvarande reella 

politiska makt skulle tas bort helt.
28

 Grundlagen från 1974, som trädde i kraft 1975 är av den 

anledningen inte längre omgärdad av maktdelningsprincipen mellan statschef och 

regeringschef. Detta poängteras och problematiseras av professorn i juridik Joakim Nergelius 

2006: 

”Monarki betyder egentligen envälde, men den reglering av monarkens, statschefens befogenheter som nu finns i 

SO och i RF 5 kap. samt på några andra ställen i RF syftar snarare till att kungen skall ha så lite makt som 

möjligt. Någon maktdelning mellan statschef och regering existerar således överhuvudtaget inte…”.
29

 

Det som den nuvarande grundlagen slår fast är istället parlamentarism och 

folksuveränitetsprincip.
30

 Att den nya grundlagen förändrar monarkin och dess statsrättsliga 

ställning bekräftas indirekt av flertalet svenska statsvetare som i uttalanden omnämner 

Sverige som en monarki utan att benämna termen konstitutionell, vilket statsvetaren Fredrik 

Lagerroth gör i anslutning till den gamla grundlagen från 1809.
31

 Statsvetaren Olof Ruin har i 

en debattartikel om monarkin från 2010 uttryckt sig i sådana ordalag och förklarar varför: 

”En (faktor) är att vår nuvarande typ av monarki klart skiljer sig från andra europeiska monarkier. Den svenska 

monarken står i huvudsak helt vid sidan av den löpande statsstyrelsen. Uppgifterna är i huvudsak av 

representativ art.”
32

 

Varken Grundlagsberedningens slutbetänkande eller den nu gällande Regeringsformen, som 

reglerar statschefens uppgifter och roll, tar någon som helst ställning i denna 

begreppsdiskussion. Begreppet statschef definieras inte heller i Regeringsformen. Däremot 

fastslås den monarkiska statsformen av den 5:e paragrafen i Regeringsformens första 

kapitel.
33

  

Ett antal källor, betraktar förvisso den svenska monarkin som konstitutionell, exempelvis 

engelskspråkiga internetsidor.
34

 Vad som slår mig är att framträdande svenska politiker är 

                                                           
28
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31

 Lagerroth, Fredrik (1972): Den svenska monarkin inför rätta. En författningshistorisk exposé. Rabén och 

Sjögren, Stockholm, sid.168. 
32

 Ruin (2010). 
33
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http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf, sid. 247. 
34
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benägna att kalla den svenska monarkin för konstitutionell.
3536

 Att både nuvarande 

statsministern och Vänsterpartiets före detta partiledare i olika sammanhang har gjort det kan 

kanske tolkas som att det inte råder någon ideologisk skiljelinje i frågan, även om uttalandena 

ingalunda sätter punkt för definitionsproblematiken. Därför kan en kort jämförelse mellan vår 

monarki och andra monarkier vara nödvändig.  

I Sverige ger Riksdagen sin indirekt valda talman uppdraget att utse regeringsbildare. I den 

bemärkelsen skiljer sig, som Olof Ruin påpekar, den svenska monarkin från konstitutionella 

monarkier, bl.a. den norska och den danska, där monarken har makten att utse 

regeringsbildare.
37

 

Avvägningarna som föranleddes av dessa fakta får mig till slut att stanna vid bedömningen att 

den nuvarande ordningen inte lämnar något utrymme för någon maktdelning mellan statschef 

och regering och därför kan inte den svenska monarkin enligt mig betraktas som 

konstitutionell. Följden för studien blir således att Sverige är en parlamentarisk demokrati 

med en monarkisk statsform. Därutöver ämnar jag inte klassificera den monarkiska 

statsformen och studien kommer därför att kretsa kring termen monarki när 

statschefsinstitutionen och statschefen personligen avses i kombination. Även termen 

kungahuset kommer att användas som synonym till statschefen med familj. 

2.1.1 Statschefens uppgifter 

För att kunna göra en bedömning om huruvida den svenska monarkin håller sig inom ramarna 

för angivna regler krävs först en utredning om vad dessa regler innefattar. Reglerna består 

dels av successionsordningen, som slår fast hur den svenska tronföljden och de bestämmelser 

som omgärdar den. Successionsordningen kommer inte att ägnas särskild stor uppmärksamhet 

i studien då det primära är att studera hur statschefens uppgifter tillämpas. Vad som enligt 

Regeringsformen och Riksdagsordningen sedan 1975 återstår av statschefens uppgifter är, vid 

sidan om att som statschef verka som en enande symbol och representant för Sverige, att 

förklara riksmötet öppnat, att leda särskilda konseljer, att som ordförande leda utrikesnämnens 

sammanträden, att vara främste representant för försvarsmakten samt att ackreditera utländska 

                                                           
35
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37

 Bogdanor, Vernon (1997): Monarchy and the Constitution. Oxford Scholarship Online. Tillgänglig från 2013-

04-08 på: http://www.oxfordscholarship.com.db.ub.oru.se/view/10.1093/0198293348.001.0001/acprof-

9780198293347, sid. 172-173. 
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ambassadörer jämte svenska ambassadörer i utlandet.
38

 Hur statschefen förvaltar dessa 

uppgifter kommer bli den första inriktningen vad gäller den legala dimensionen av monarkins 

legitimitet. Den andra inriktningen kommer att fokusera på den del av statschefens uppgifter 

som inte uttrycks i grundlagen men som explicit återfinns i förarbetena med grundlagen. I 

Grundlagberedningens slutbetänkande återfinns formuleringar som numera är praxis, vilka 

föreskriver att statschefen förväntas agera i samförstånd med de politiska organen och 

dessutom förväntas agera opolitiskt.
39

 

2.2 Max Webers alternativa legitimitetsstruktur 

En annan författare som har skrivit om legitimering av maktstrukturer är den tyske sociologen 

Max Weber.
40

 I likhet med David Beetham presenterar Weber en tredimensionell 

legitimitetsstruktur med betoning på auktoritet.
41

 På rubriknivå finns det vissa likheter mellan 

dessa teoriers legitimitetsdimensioner. Weber delar först in legitimitet i legal/rationell 

auktoritet som kortfattat innebär att den som besitter auktoritet har en organisation eller en 

byråkrati under sig och på så sätt är det den legala proceduren som här utgör legitimiteten. 

Legitimiteten kan också sägas grunda sig på att den högste ”chefen” i organisationen eller 

byråkratin endast är en i laget och att denne följer lagarna eller de spelregler som är 

uppsatta.
42

  

Den andra dimensionen som enligt Weber utgör grund för legitimitet är traditionell auktoritet 

och som det kanske hörs på namnet har den som besitter makt en tradition eller historien som 

referens. Det som har fungerat och det som har varit rådande över en längre tid blir till norm 

och därmed anses ett sådant maktförhållande okränkbart.
43

 

Den tredje dimensionen som Weber skriver om är karismatisk auktoritet. Karisma kan i 

sammanhanget syfta på både en ledare som entusiasmerar underordnade och på det sättet 

vinner legitimitet men det kan också vara den karisma som en arvmonarki innebär när makten 

                                                           
38
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går i arv inom en familj. Då ärvs karisman så att säga bildligt talat genom familjeband och 

tradition, exempelvis genom kröningar och yttre ståt och prakt.
44

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det som utgör Max Webers normativa 

legitimitetsstruktur troligen skulle kunna appliceras i denna studie. Fördelen som David 

Beethams teori för med sig är att hans normativa legitimitetskriterier enligt mig ligger 

närmare svenska förhållanden och den svenska konstitutionella monarkin än vad Webers teori 

gör och denna ståndpunkt skall jag redogöra för. Beethams teori innehåller element som jag 

menar är av stor glädje för att kunna förstå hur en konstitutionell monarki finner sin 

legitimitet i en demokrati som Sverige och som jag saknar i Webers legitimitetsteori.  

En nackdel som Webers teori har i det sammanhanget är att han för det första i den legala 

dimensionen fäster stor vikt vid procedurer och byråkratiska lösningar, vilka jag menar inte är 

lika relevanta när fokus är på den konstitutionella monarkin i Sverige som inte direkt har 

möjlighet att påverka förvaltningen men som visserligen av hävd rättar sig efter beslut som 

fattats av riksdag och regering.
45

 Dessutom upplever jag för det andra att Weber fäster vikt 

och sätter värde på personlig auktoritet vilket exempelvis avspeglas i det han betraktar som 

traditionell auktoritet: 

”I form om traditionell auktoritet, är det auktoritetspersonen som individ som på grund av vördnad är föremål för 

lydnaden.”
46

 

Weber lyfter fram den personliga auktoriteten och skriver endast begränsat om temporära 

politiska strukturer och resultatet innebär enligt min bedömning mer fokus på traditionella 

auktoritetssystem som återfinns i exempelvis patriarkala och feodala miljöer, såsom 

familjestrukturer och husbonde traditioner.
47

 Beetham å sin sina är mer inriktad på aktuella 

politiska strukturer som återfinns i exempelvis liberala, islamiska och kommunistiska 

system.
48

 Mot den bakgrunden finns enligt mig bättre förutsättningar att med Beethams 

legitimitetsteori undersöka det svenska systemet med en konstitutionell monarki i samexistens 

med en parlamentarisk demokrati. 

Weber lämnar enligt mig frågan öppen om huruvida hans normativa legitimitetsstruktur skall 

ses som en helhet eller om de enskilda dimensionerna ensamma kan vara tillräckliga för att 
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legitimera en maktstruktur. Här är Beetham enligt mig mer explicit och ser alla sina olika 

dimensioner som nödvändiga delar för att nå en enhetlig legitimitet.
49

  

Det som Webers teori har och som jag upplever kan komma att utgöra en brist i Beethams 

teori är aspekten av karismatisk auktoritet. Det skulle kunna hävdas att en institution som 

monarkin behöver en karismatisk monark som väcker folkets sympati. Det är givetvis en 

viktig aspekt som har beaktats i den teoretiska avvägningen och som jag som författare till 

studien måste vara ödmjuk inför. Till mitt försvar kan jag möjligen hänvisa till min ambition 

att försöka hålla en rågång till monarkins övriga företrädare, kungafamiljen. Min 

huvudsakliga tanke är att studera monarkin som institution och i det avseendet kan en 

karismatisk dimension få underordnad betydelse för legitimiteten i sin helhet även om det som 

sagt kommer vara logiskt att beakta den genom resans gång då monarken som person formellt 

utgör institutionen, även om den svenska konstitutionen numera på intet vis lämnar utrymme 

för personlig kungamakt. 

2.3 David Beethams legitimitetsstruktur 

Den statsvetenskapliga teori som jag efter noggrant övervägande till slut har valt att använda 

mig av i studien bygger på legitimitet utifrån tre olika dimensioner, som enskilda inte är 

alternativ för att legitimera en maktstruktur eller ett politiskt system utan de tre är beroende av 

varandra. Ändras förutsättningarna för den ena dimensionen så kan det påverka förhållandena 

på de andra två.
50

 Beetham understryker att en politisk struktur eller en maktstruktur inte 

heller kan eller bör betraktas som legitim enbart på grundval av att ”bitarna är på plats”. 

Legitimitet bör således inte betraktas som glasyr högst upp på en bakelse utan legitimitet 

beskrivs av Beetham bättre som jäst, som bidrar till att forma deg till bröd.
51

 Det man som 

läsare kanske saknar är en mer utförlig redogörelse för hur pass övertygande ”bevisen” bör 

vara för att legitimitet skall uppnås. Dessutom saknas i varierande grad tydliga riktlinjer var 

man bör söka efter indikatorer eller bevis. Beethams modell för enligt mig med sig en annan 

problematik i det att legitimitetsdimensionerna delvis är överlappande vilket kan göra det 

svårt att avgöra till vilken dimension en indikator skall hänföras. 

2.3.1 Power – makt 

Ett centralt begrepp i Beethams legitimitetsteori är makt som jag i detta stycke ämnar 

definiera inom ramen för den teoretiska kontexten. Makt handlar enligt Beetham om 
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förmågan att producera avsedda effekter. För att kunna producera avsedda effekter krävs att 

den som har makt också har frihet att använda sin makt.
52

 

Det kan enligt Beetham inte finnas oändligt med makt i ett samhälle, därför handlar 

maktbegreppet om distribuering av makt. Det är mot den bakgrunden som makt och 

förståelsen av makt delvis enligt Beetham kan betraktas som ett sociologiskt begrepp, där 

sociala kontrakt på individ- och samhällsnivå styr vem eller vilka som har makt.
53

 Beetham 

förklarar makt, på samma sätt som legitimitet, enligt en tredimensionell struktur. 

Makt handlar om vem som ska ha rätt till resurser och vem som skall exkluderas ifrån dem. 

Därför handlar makt mycket om de regler som avgör vem som har rätt och vem som inte har 

rätt till resurser. Makt uppnås när en person eller grupp inkluderas av det regelverk som avgör 

vem som har rätt till samhällets olika resurser.
54

 En andra dimension av makt är kontroll av en 

hierarkisk fördelning av arbete, vilket också sker genom regler, som föreskriver vilka som 

inkluderas respektive exkluderas till förmåga att besitta kunskap eller färdighet. Beethams 

tredje dimension av makt är den som avgör vilka som via regler skall ges auktoritet att styra 

och kommendera andra.
55

  

2.3.2 Validity - den legala dimensionen 

För att makt skall kunna vara legitim krävs först och främst att de som gör anspråk på makt 

eller överordnad ställning följer de lagar och regler som finns inom det samhälle eller land 

som de verkar i. Det innebär att makt som har tillskansats utanför spelets regler inte kan 

betraktas som legitim. Upplevs det som att de som gör anspråk på makt ständigt bryter mot 

maktreglerna kan man tala om kronisk illegitimitet.
56

 Bedömningen huruvida de rådande 

makthavarna faktiskt följer de regler och lagar som finns är enligt Beetham en rättslig, dvs. 

juridisk fråga, vilket innebär att det inte är folkets åsikter som i första hand avgör till vilken 

grad överordnade håller sig till spelets regler utan bedömningen är förbehållen lagstiftarna 

och rättsväsendet i ett specifikt land.
57

 En mer djupgående beskrivning av hur ett sådant 

förfarande i praktiken går till skriver Beetham ingenting om. Dessutom upplever jag det 

problematiskt att folkets bedömning inte är godtagbart som empirisk källa, då det föreligger 
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tillfredställande data över folkets förtroende för kungahuset, som mycket väl skulle kunna 

utgöra en fullgod indikator på reglernas efterlevnad.  

2.3.3 Justifiability – rättfärdigande 

För att maktregler i sig skall betraktas som legitima måste de rättfärdigas genom att anses vara 

förenliga med värderingar och normer som finns i ett samhälle. Den rättfärdigande 

dimensionen består av två ytterligare dimensioner som presenteras nedan. Om det är på det 

sättet att de värderingar som är menade att rättfärdiga legitimiteten för de regler som styr makt 

inte längre gör det så uppstår ett underskott på legitimitet. Detta kan ske i en monarki, där 

konstitutionen som reglerar makten inte har stöd bland befolkningen, som inte längre tror på 

det monarkistiska styrelseskicket av olika skäl.
58

 Beetham drar emellertid ingen gräns för vad 

som går att betrakta som rättfärdigande värderingar hos folket, respektive när underskott på 

legitimitet uppstår.
59

 Följden för de empiriska resultaten blir att de måste vara föremål för en 

samlad bedömning och i den väges denna förutsättning in. 

2.3.3.1 Källa för auktoritet 

För att en maktstruktur skall kunna betraktas som legitim krävs att den hämtar sin 

överordnade ställning från en auktoritetskälla. En sådan källa kan komma utifrån det specifika 

samhället, exempelvis religion, fysik och vetenskap. Den kan också komma inifrån det 

specifika samhället, exempelvis historien och traditioner, vilka exempelvis en arvsmonarki 

hämtar delar av sin auktoritet ifrån. En auktoritetskälla kan också komma från det nutida 

samhället och det vanligaste fallet är principen om demokrati och folksuveränitet. Där är det 

specifika folket auktoritetskällan.
60

 

2.3.3.2 Motiverat innehåll av regler 

För att makt skall kunna betraktas som legitim måste den kunna motiveras. Först kan den 

motiveras genom differentieringsprincipen av makthavare och underordnade eller maktlösa. 

Det innebär att man skiljer på kvalificerade från okvalificerade. Den här principen kan bygga 

på två olika grunder. Dels den meritokratiska, dvs. att det är den bäst lämpade som skall utses 

till makthavare. Den andra grunden för differentiering är arvsprincipen, där differentiering 

sker redan från födseln genom tanken att börd medför vissa privilegier.
61
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Det paradoxala med att först konstruera sociala regler som accentuerar skillnader mellan de 

som har kvalitet och de som inte har det är att de måste förenas igen, genom att de har 

gemensam nytta av rådande maktförhållande. Förr i världen kanske det mer handlade om att 

de mäktiga kunde rättfärdiga sin position genom att de i kraft av militär förmåga kunde 

beskydda undersåterna i ett feodalt samhälle och till viss del se till att de fick sina mest 

nödvändiga behov tillgodosedda. Idag handlar det till viss del mer om att makthavarana måste 

tillfredsställa medborgarnas begär snarare än deras behov.
62

  

Genom att man skiljer på makthavare och underordnade måste det också finnas någonting 

som förenar dem igen. De förenas genom att rådande maktförhållande gagnar bägge parterna. 

Makthavare måste demonstrera sitt engagemang för de underordnade och hålla dem 

inkluderade. Det måste finnas uttryck för att rådande maktstruktur är till för allas bästa.
63

 

Detta kan exemplifieras dels genom att en regering, som oftast är makthavare, är effektiv och 

inte tappar kontroll över inflationen eller liknande. Det kan också handla om att makthavarna 

inte favoriserar en eller flera grupper på bekostnad av andra.
64

 

Skulle en regering, eller mer signifikant för denna studie: en statschef ertappas med att inte 

följa uppsatta regler, eller på annat sätt misslyckats med sitt officiella uppdrag kan det få 

konsekvensen att denne, eller den specifika regeringen nödgas tacka för sig. Det som är av 

yttersta vikt för att inte förtroendet för hela den konstitutionella ordningen i sig ska erodera i 

ett sådant läge är att den person eller de personer, vars förtroende anses sviket hos folket 

kliver ner från alla offentliga positioner. Skulle det visa sig att en statschef eller en regering 

sitter kvar trots ett utbrett missnöje kan det få konsekvenser även för den konstitutionella 

ordningen vilket systemet vilar på.
65

 Detta kan ses som extra mödosamt för de 

auktoritetskällor som inte vilar på det tidigare nämnda folkstyrets princip. Blandsystem, som 

en monarki likt den svenska kan sägas tillhöra, bygger både på den förvisso överlägset 

dominerande och universella folkstyresprincipen och en traditionell auktoritetskälla, dvs. 

monarkin. Skulle en förtroendekris avteckna sig i ett sådant blandsystem så är det extra 

problematiskt för den auktoritetskälla som inte bygger på folkstyresprincipen. En monarki har 

enligt denna teori mycket att vinna på att förtroendet för statsskicket och statschefen består.
66

 

                                                           
62

 Ibid., sid. 82-83. 
63

 Ibid., sid. 82-90. 
64

 Ibid., sid. 135-136. 
65

 Ibid., sid. 145-146. 
66

 Ibid., sid. 149. 



19 
 

2.3.4 Consent – samtycke 

Denna dimension för legitimitet handlar om faktiska handlingar från folket som i 

sammanhanget fungerar som bevis för att det finns värderingar som stödjer maktreglerna.
67

 

Om de maktregler som finns är i harmoni med de värderingar som existerar i samhället fattas 

bara att folket uttryckligen ger sitt samtycke till rådande maktförhållande. Detta kan 

huvudsakligen ske på två olika sätt. Antingen genom att man röstar i val och på det sättet i 

praktiken legitimerar maktstrukturerna. Det andra sättet att visa samtycke är att mobilisera 

och ofta fysiskt sluta upp bakom alla eller några av makthavarna för att på det sättet 

legitimera förhållandena. Om folket i en nation inte längre sympatiserar med de lagar som 

reglerar makten och maktpositioner så kan det sluta med att de drar tillbaka sitt samtycke för 

det politiska systemet eller statsskicket och slutar rösta i allmänna val. Det kan också komma 

till uttryck genom att folket i opinionsmätningar tydligt visar att de inte längre stödjer eller har 

förtroende för rådande ordning. När samtyckte för ett politiskt system eller en maktstruktur 

saknas eller dras tillbaka kallar Beetham det för avlegitimering.
68

  

Slutligen skall det tilläggas att det som betraktas som samtycke i stor utsträckning bestäms 

inom olika kontexter. Det bestäms enligt Beetham i olika kulturella sammanhang och 

samtycke kan därför te sig i olika former inom olika maktstrukturer. Däremot så måste alla 

maktstrukturer få signifikanta medlemmar av populationerna att binda sig vid systemet för att 

systemet skall kunna betraktas som legitimt. Detta sker genom åtagande i form av handlingar 

eller uttryckt samtycke som legitimerar maktstrukturerna i fråga.
69

 

2.3.5 Reproduktion av legitimitet 

Beetham berör också frågan om hur legitimitet reproduceras. Först nämner han att 

maktstrukturer som kommit till för länge sedan tenderar att bli kvar för att de med tiden blir 

rutin. Därtill kommer att, för att inte förtroendet för ett politiskt system eller för en 

maktstruktur skall ”ta slut” krävs att de som har makt också lyckas förankra den och se till att 

de värderingar som ytterst bär upp den inte dör ut.  

Detta sker genom att de som besitter makt influerar folket till att stå fast vid de värderingar 

som i sin tur legitimerar makten. De som kontrollerar resurserna i samhället har här en fördel 

och det blir lättare att nå ut med budskap, inte minst för att legitimera den egna 

maktställningen. Givetvis kan inga makthavare enligt Beetham få total uppbackning av folket 
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genom att de lyckas forma deras värderingar. Folk ”tenderar” att vara smarta och samtidigt 

skeptiska till informationsflöden och framför allt är de selektiva och tar inte till sig alla 

influenser som skickas till dem.  

Det som är viktigt att beakta när man funderar på hur legitimitet reproduceras är det politiska 

systemet eller maktsystemet i sig självt. Vad finns det för karaktäristika i strukturen som gör 

den acceptabel hos folket? Beetham återupprepar här den differentiella kapaciteten som 

förespråkar att det ska finnas de som har makt och de som inte ska ha det. Dessutom också 

den centrala tanken om att rådande system gagnar alla som lever med det. Lyckas man 

förmedla det budskapet blir man också trovärdig som makthavare och folk blir då mer 

mottagliga för influenser, vare sig de är avsedda eller oavsedda. 

Denna ”dominanta ideologi” är dock inte tillräcklig enligt Beetham för att förstå hur 

legitimitet reproduceras. Han menar att det är lika viktigt att de underordnade, dvs. folket 

hjälper till att legitimera systemet, genom att exempelvis rösta och på så sätt hålla 

legitimiteten vid liv.
70

 

2.4 Legitimitet och monarki 

Man skulle kunna invända att en institution och en statschef, som inte har någon politisk roll, 

eller någon politisk makt mycket väl skulle kunna fortleva utan legitimitet. Så är däremot inte 

fallet enligt mig. En monark, som till betydande del sitter på nåder av folkstyre är, 

tillsammans med institutionen underkastad, inte bara folkviljan utan också parlamentarismen. 

Den hierarkiska struktur som en arvsmonarki per definition utgör skapar en situation där 

folket, i en parlamentarisk demokrati, väljer eller åtminstone tar ställning till den. Då vår 

representativa ordning ytterst lämnar den sortens beslut till folkvalda representanter för denna 

folkvilja, kan monarkin sägas vara förankrad på den parlamentariska arenan, även om den 

ordning genom vilken en monark per definition utses, kan upplevas stå utanför 

parlamentarismen. 

Även om monarkin inte besitter någon politisk makt så är dess företrädare ändå priviligierade 

i den meningen att företrädarna besitter en överlägsenhet och en särställning i relation till 

övriga medborgare. Företrädarna har bl.a. successionsrätt till rikets högsta ämbete och 

exklusiv rätt till viss statlig egendom. I den mån Beethams definition av makt går att applicera 

på den svenska monarkin så har dess företrädare makt eftersom de enligt lag har ensamrätt till 

det som andra inte har.  
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Om dessa fördelningar av resurser är ett socialt kontrakt mellan kungahuset och dess 

undersåtar och om monarkin är beroende av människors lydnad eller acceptans för att 

företrädarna ska kunna behålla sin särställning så måste det finnas moraliska skäl för folket att 

upprätthålla detta sociala kontrakt. Om inte folket samtycker till detta sociala kontrakt, vad 

har då deras valda ombud i parlamentet för anledning att respektera ordningen? Det sociala 

kontraktet bidrar till att upprätta en auktoritet runt monarkin och dess företrädare. Den 

”ojämna” fördelningen av resurser måste svara upp mot moraliska kriterier; först att de som 

har tilldelats dessa resurser har rätt till dem, antingen genom börd eller genom meriter. För det 

andra måste fördelningen av resurser vara av nytta för alla, inte bara de som besitter dem. 

Detta kan sägas vara kungahusets uppgift i det sociala kontraktet, genom att exempelvis avstå 

från att ta partipolitisk ställning och därmed företräda alla medborgare. För det tredje måste 

det fria och självständiga folkets roll i kontraktet vara att samtycka till det sociala kontraktet 

som sanktionerar en fördelning av resurser. Först då är den moraliska grunden för att 

upprätthålla det sociala kontraktet, som föreskriver att företrädare för en utvald familj skall ha 

auktoritet och exklusiv rätt inom olika samhällssvärer, fullgod. Därför behöver monarkin 

legitimitet.
71

 

2.5 Empiriska utfall 

Det dualistiska monarki begreppet med institutionen och monarken, vars legitimitetsbas 

teoretiskt kan skilja sig åt, analyseras inom ramen för en utfallsmodell som förtjänar en liten 

introduktion. Tanken är att studiens empiriska resultat, baserade på Beethams 

tredimensionella legitimitetsbegrepp, med matrisens hjälp kan illustreras på ett resultatrikt och 

effektivt sätt. Modellen avser också att i möjligaste mån fånga upp den omnämnda 

beroendeställningen som finns mellan monarken, dvs. statschefen och institutionen. De 

korstabeller som presenteras i sista delen av kapitel 6 exemplifierar att de analyserade 

grupperna i stor utsträckning kopplar ihop förtroende till statschefen med inställning till 

institutionen.  

Ursprungligen bygger utfallsmodellen på två omkodade och sammanförda variabler som 

återfinns i SOM institutets mätningar; (1) inställning till monarkin (ja/nej) och (2) förtroende 

för kungahuset (ja/nej).
72

 Följden för analysen är att behålla/avskaffa monarkin = 
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legitim/illegitim institution och har/har inte förtroende för kungahuset = legitim/illegitim 

monark. 

Även om det hypotetiskt skulle kunna finnas en beroendeställning i alla tre 

legitimitetsdimensioner så finns det skäl att tona ner de första två, då tillfredställande data 

saknas och alltså omöjliggör en djupare analys av monarkins legalitet och moraliska 

rättfärdigande. Hade det hypotetiskt funnits oegentligheter kring exempelvis successionen och 

frågetecken kring vem som borde vara statschef hade det varit mer angeläget att analysera 

legaliteten mellan statschefen och institutionen djupare. Beträffande legalitetsdimensionen 

kan det dessutom visa sig problematiskt att hävda att institutionen bryter mot lagen, då det för 

detta ändamål oftast krävs en aktör.  

Hade det hypotetiskt gått att bevisa att nuvarande statschefen haft en partipolitisk hemvist, 

alternativt en uttalad politisk övertygelse hade en djupare analys av den rättfärdigande 

dimensionen rörande statschefen och institutionen varit mer aktuell. 

Det är emellertid desto mer relevant att genomföra en djupare analys av institutionens 

respektive statschefens förenlighet med kriterierna för den sista dimensionen, samtycke, då 

tillfredställande data föreligger, som på ett tydligt sätt också skiljer på stödet för institutionen 

och statschefen (kungahuset). Tanken är att visa hur ett urgröpt förtroende för statschefen på 

sikt drar ner stödet för institutionen och det som modellen nedan dess värre missar i den 

aspekten är just de långsiktiga effekterna av ett urgröpt förtroende för statschefen. Analysen 

av samtycke kan med modellen emellertid visa huruvida institutionen respektive statschefen 

har legitimitet i den dimensionen just nu men beroenderelationens långsiktiga effekter platsar 

inte explicit inom ramen för studiens utfallsmodell. 

Figur 1: Monarkin som institution och monarken i fyra alternativa legitimitetskonstellationer. 

                                                                                                                                                                                     
v2013.1.2. Göteborgs Universitet: SOM-institutet, www.som.gu.se. Tillhandahållet av Svensk Nationell Databas: 

www.snd.gu.se. 
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Fyrfältaren möjliggör fyra alternativa legitimitetskonstellationer eller utfall, som den 

empiriska analysen, med stark betoning på samtyckesdimensionen, kan ge. 

Den första konstellationen avser ett utfallsscenario där det visar sig att monarkin som 

institution har legitimitet. I detta utfall har också monarken legitimitet. Den andra 

konstellationen innebär att det finns indikatorer på att monarkin som institution har legitimitet 

inom samtliga dimensioner. Den tredje konstellationen innebär ett motsatt läge gentemot 

föregående. Den fjärde och slutgiltiga konstellationen innebär att utfallet blev att varken 

monarkin som institution eller monarken har legitimitet. Kopplingen mellan institution och 

statschef finns i det första respektive fjärde utfallet. Självklart finns det skäl att återkomma till 

de tre teoretiska legitimitetsdimensionerna som konstruerats av Beetham och att indikatorer 

på monarkins förenlighet med legitimitetskriterierna för alla tre dimensionerna bör 

förekomma för att institutionen och/eller statschefen personligen skall kunna betraktas som 

legitim. 

2.6 Tidigare forskning 

Initialt bör det påpekas att det den nuvarande statsvetenskapliga forskningssituationen kring 

den svenska monarkin är tämligen trivial, med exempelvis statsvetaren Cecilia Åses verk 

Monarkins Makt som angeläget undantag. Även hon anser i samma bok att den 

statsvetenskapliga forskningen om monarkins roll i Sverige är begränsad.
73

 Hennes verk, som 

är en produkt av ett forskningsprojekt kommer att utgöra en viktig referens i denna studie. 

SOM institutet i Göteborg har studerat den svenska monarkins stöd i opinionen sedan många 

år tillbaka vilket underlättar en analys av samtycke för institutionens respektive statschefen. 
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Svenska studier som behandlar den svenska monarkins legitimitet ur ett teoretiskt perspektiv 

lyser med sin frånvaro. Mot den bakgrunden kan det vara svårt att åskådliggöra denna studie 

utifrån sådana välbehövliga referenser. Å andra sidan är det kanske av ännu större vikt att 

genomföra en studie av det slag jag ämnar göra för att föra den statsvetenskapliga forskningen 

om den svenska monarkins legitimitet framåt.  

Eftersom studiens ambition är att utreda den svenska monarkins legitimitet fann jag det 

naturligt att söka efter svar bland bägge de områden som berörs i studien, dvs. forskning om 

monarki samt forskning om legitimitet. Som tidigare nämnts så har det varit problematiskt att 

finna litteratur som tidigare behandlat denna forskningsinriktning och då har följden blivit att 

jag så att säga har sökt efter material bland de bägge lägren.  

Viss forskning och viss litteratur som behandlar den svenska monarkins statsrättsliga ställning 

och roll är av beskrivande karaktär. Ett sådant exempel är Joakim Nergelius verk Svensk 

Statsrätt.
74

 Statsvetaren Torbjörn Bergman har forskat kring hur den svenska monarkin fick 

sin nuvarande statsrättsliga roll, i och med den så kallade Torekovkompromissen. Han belyser 

bl.a. hur stor partipolitisk enighet som förelåg i beslutet om monarkins bevarande.
75

 Sådana 

fakta kan vara passande att ta med i arbetet med denna studie. Mats Jönsson och Patrik 

Lundell har redigerat boken Media and Monarchy in Sweden. Bokens författare beskriver den 

svenska monarkin och dess relation till media.
76

 Etnologen Mattias Frihammar har skrivit om 

hur samtida monarki reproduceras i Sverige.
77

 Han beskriver kunglighet som exempelvis en 

social roll och att kungligheters överordnade ställning blir möjlig tack vare att andra 

människor iklär sig en underordnad position i detta sociala rollspel.
78

 Han reflekterar också 

över monarkins hållfasthet och stabilitet. Tolkningen han gör är att monarkin kan te sig i 

många olika former tack vare sin obestämdhet. Ett exempel på det skulle enligt Frihammar 

kunna vara kungliga symboler och metaforer, vars närvaro påminner om vår monarkiska 

tradition.
79

 Hans observationer av vad människor gör med kunglighet och vad kunglighet gör 

med människor kan vara av intresse för den här studien, framför allt i de avseendena folket är 

den primära empiriska källan. 
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Historikern Jonas Nordin har skrivit om monarkins roll under den så kallade frihetstiden, då 

monarkens makt var starkt begränsad. Även om hans bok behandlar monarkin ur ett historiskt 

perspektiv lyfts ändå en intressant fråga, nämligen vad monarkin har för roll och funktion om 

inte monarken har någon?
80

 

En annan historiker vars forskning belyst monarkin är Per Sandin som tittat på hur monarkin 

under 1800 talet upprätthöll sin legitimitet(!), under övergången från överhet- till 

medborgarsamhälle. Doktorsavhandlingen visar att den nya ätten Bernadotte upprättade en 

dialog med det nya framväxande medborgarsamhället och bibehöll därmed sin legitimitet.
81

 

Det kan vara aktuellt att belysa forskning och studier som kanske inte går att applicera i en 

svensk legitimitetskontext men som ändå ger en fingervisning om var forskningen om 

legitimitet och monarkistiska statsformer står. Det har genomförts studier där man har 

undersökt hur legitimitetsbasen ser ut i islamiska monarkier.
82

 Där har det bl.a. visat sig att 

sharialagar varit betydelsefulla för Förenade Arabemiratens ledare att kunna bibehålla 

legitimitet och kontroll.
83

 Detta har också beskrivits i boken Reform in the Middle East oil 

monarchies av Ehteshami och Wright.
84

  

Engelsmannen Vernon Bogdanor har i sin bok Monarchy and the Constitution givit en 

uttömmande beskrivning av såväl europeiska- men framför allt den brittiska monarkins roll 

och funktion.
85

 Den engelska kontexten behandlas också av flera andra författare, exempelvis 

Ken Gladdish, som under Demos redigering beskrivit den engelska och andra konstitutionella 

monarkiers förutsättningar.
86

 

Längre än så kommer jag i nuläget inte i analysen av forskningssituationen. Vissa lärdomar 

från den är ändå viktiga att ta med sig i arbetet med denna studie. Det man kan konstatera är 

för det första att även om den statsvetenskapliga forskningen om monarkins legitimitet är svag 

så finns det ändå några infallsvinklar som kan utgöra konkret empiri också till denna studie. 

                                                           
80

 Nordin, Jonas (2009): Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige. Atlantis, 

Stockholm. 
81

 Sandin, Per (2011): Ett kungahus i tiden. Den Bernadotteska dynastins möte med medborgarsamhället c:a 

1810-1860. Uppsala University Library, Uppsala. 
82

 Saradjzadeh, Aidin (2006): Politisk legitimitet i en Kvasidemokratisk ”Gäststat”. Tillgänglig från 2013-05-07 

på: http://pure.ltu.se/portal/files/31004732/LTU-CUPP-06124-SE.pdf 
83

 Saradjzadeh (2006), sid. 31-35. 
84

 Ehteshami, Anoushiravan och Wright, Steven (2007): Reform in the Middle East oil monarchies. Ithaca Press. 

Tillgänglig från 2013-04-22 på: 

http://site.ebrary.com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket/docDetail.action?docID=10302837 
85

 Bogdanor (1997). 
86

 Gladdish (2002). 

http://pure.ltu.se/portal/files/31004732/LTU-CUPP-06124-SE.pdf
http://site.ebrary.com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket/docDetail.action?docID=10302837


26 
 

Mattias Frihammars observationer lyfter fram hur vanligt folk uppfattar kunglighet vilket kan 

vara klokt att titta närmare på för att förstå huruvida vi svenskar exempelvis upplever att 

monarkin har ett traditionsvärde. SOM institutets data kan vara vägledande och centralt då 

samtycke bedöms. Beroenderelationen mellan institution och statschef kan även den sannolikt 

åskådliggöras tack vare SOM institutets data över svenska folkets inställning till monarkin. 
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3 Metod 

Låt oss först inleda det metodologiska kapitlet med att betrakta studiens design genom att 

försöka etikettera den. Vid första anblick skulle det kunna invändas att studien är av 

beskrivande karaktär givet de frågeställningar som ställts upp. Genom att studien koncentrerar 

sig kring frågor om legitimitet och hur legitimitetsbasen ser ut för den svenska monarkin kan 

det vara belagt att kalla detta för en beskrivande studie. Det som däremot kan invändas i 

resonemanget är att legitimitetsstudier i huvudsak har ett förklarande anslag.
87

 Valet och 

bearbetningen av material är det avgörande och kanske det enda metodproblemet värt att tala 

om och därför låter jag övervägningarna kring relevant material utgöra stommen i kapitlet. 

3.1 Material 

I en svensk kontext har det varit lämpligt att först försöka finna svar om legitimiteten för 

monarkin bland oberoende statsvetenskapliga berättelser för att också i någon mån underlätta 

denna studies förankring inom statsvetenskaplig disciplin, även om det i huvudsak rör sig om 

andrahandskällor. Det har utöver ren forskning varit aktuellt att tolka debattinlägg och andra 

artiklar på internet för att försöka få grepp om den svenska monarkidiskursen. Bägge sidor i 

debatten har kommit till tals för att få ett helhetsintryck av argument och för att på så sätt bistå 

analysen med förnyad energi och för att minska risken att enbart förlita sig på ensidiga eller 

tendentiösa källor. Artiklar och debattinlägg i media har varit lärorika och relevanta för min 

studie, särskilt då utbudet av data på folknivå är begränsat.  

Genom att studera vad som skrivits om den svenska monarkin, framför allt i samband med 

större eller mindre uppståndelse kunde jag exempelvis också gå tillbaka till SOM-institutets 

opinionsundersökningar och därefter bedöma om någonting som dök upp kunde bedömmas 

vara av intresse för studiens uppsatta frågeställningar, kopplat till de empiriska källorna. 

Riksdagsmaterial kan vara intressanta att titta närmare på för att se hur de folkvalda i Sveriges 

Riksdag, i den mån källorna är samtida, resonerar om monarkin. Också förarbetena och 

propositionen till den nya regeringsformen är av intresse för studien ur ett samtida argument, 

då dessa också kan ge svar på hur den politiska eliten resonerade kring den svenska monarkin 

och dess framtida status. 

Den logik som följde mig genom denna urvalsprocess var att succesivt, på en relativt snäv 

bas, beta av de litteraturområden om monarkin som i någon mån gick att härleda till de olika 

legitimitetsdimensioner som ställs upp i den teoretiska ramen. Den dimension som 
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exempelvis handlade om regler och lagar fick leda mig i sökandet efter relevant statsrättsligt 

sekundärt material i monarkidiskursen och där fanns exempelvis Nergelius verk Svensk 

statsrätt. Juridiska och rättsliga ”bedömningar” föreföll vara av vikt för studien i och med att 

studiens legitimitetsteori föreskriver avstamp i just sådana typer av källor när legal legitimitet, 

eller legalitet analyseras. Självklart är jag mot bakgrund av det snäva utbudet av juridiska 

bedömningar medveten om att det kommer att ligga min studies validitet till last. Kanske är 

det mot bakgrund av statschefens straffrättsliga immunitet som inga rättsliga prövningar har 

gjorts. Inte heller Riksdagens konstitutionsutskott, som bl.a. granskar regeringen har 

möjlighet att granska statschefens förehavanden.
88

 Trots det ämnar jag att här genomföra 

undersökningen på detta sätt med juridiska åsikter som empiriska källor då det 

förhoppningsvis går att bevittna en slagsida, eller lutning i debatten om monarkins legalitet. 

Beträffande den dimension som handlar om värderingar som rättfärdigar en monarkisk 

statsform måste här förmedlas att det till viss del saknas data på folknivå som kan fungera 

som relevant källmaterial. Eftersom det nästan helt saknas kunskaper om vad svenska folket 

tycker om exempelvis monarkins förmåga att vara alla svenskar till lags genom sin opolitiska, 

representativa funktion så nödgas studien komplettera med andra typer av källor som de facto 

står till buds i sökandet av indikatorer inom denna legitimitetsdimension. Dessa 

sekundärkällor kommer främst utgöras av den politiska eliten och andra samhällsdebattörer 

som lyfter monarkifrågan. Det som lyfts fram från sådant material kan inte betraktas som 

annat än åsikter och det är viktigt att se upp för tendentiösa inslag, eller avsiktliga 

snedvridningar. Dessa åsikter är kanske inte optimala eller ens representativa för hela folket 

men ger i bästa fall ändå en bild av hur resonemang kan gå och av den anledningen kan en 

sådan karaktär av källor fylla en funktion i denna studie. Framför allt om en tendentiös källa 

kan bekräftas av en neutral källa eller en alternativ tendentiös källa från motsatt håll. Det vore 

dock naivt av mig att tro att dessa val av källor inte får konsekvenser för studiens validitet 

men eftersom tillfredställande data om vad folket tycker i fler viktiga avseenden saknas så 

nödgas jag trots allt att förlita mig på källor av annat slag, trots att dessa kanske inte utgör 

optimalt empiriskt bevismaterial i mer stringent mening. 

Den sista legitimitetsdimensionen som rör samtycke är kanske lättare att ringa in, åtminstone 

materialmässigt. Här slår jag återigen ett slag för SOM institutets frekventa mätningar av 
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monarkins stöd av det skälet att de genomförs varje år och därför kan visa tydligt hur 

utvecklingen ser ut. Med risk för att framhävda forskarvärldens överlägsenhet bör man ändå 

inte bortse från det faktum att SOM institutets mätningar genomförs av bl.a. en disputerad 

statsvetare vid Göteborgs Universitet och det skänker undersökningarna, enligt mig, 

trovärdighet som inte skall underskattas. Givetvis bör inte studien bortse från andra 

opinionsundersökningar av monarkins stöd hos svenska folket, både för att ge studiens 

empiriska resultat mer substans samt av möjligheten till mångtydiga resultat som gör 

ytterligare analyser av opinionsstödet nödvändigt. Forskningsgruppen för samhälls- och 

informationsstudier, förkortat FSI har över tid undersökt monarkins stöd bland svenskarna 

och deras data kan vara av intresse för studien. 

Om jag till sist väljer ett särskilt material borde jag problematisera valet och ställa den kritiska 

frågan varför jag valde just detta material? Kan det inte vara så att min förförståelse och egna 

erfarenheter styr vilket material jag väljer och i så fall vad får det för konsekvenser för 

studiens resultat? Det gäller att vara öppen inför denna problematik och välja material med 

omsorg och kanske också avväga för och emot vid kritiska vägskäl, i synnerhet när ett snävt 

urval har föreskrivits.
89

 En tumregel kan möjligen i detta sammanhang vara att beakta under 

vilken kulturell och social kontext ett verk eller ett källmaterial härstammar. Kanske kan jag 

ha lättare att sätta mig in i tankegångar och argumentationer från en viss tid eller miljö som 

liknar min egna. 

3.1.1 Avgränsning 

Jag har gjort det medvetna valet att avgränsa denna studie till den svenska monarkin och 

frågor kring dess legitimitetsutmaningar. Detta är min population och fallet är i sin tur ett fall 

av det återupprepande allmängiltiga fenomenet monarkisk statsform i en parlamentarisk 

demokrati. Detta strategiska urval av fall har jag till stor del gjort mot bakgrund av 

tillgängligheten på relevant litteratur som också varit språkmässigt hanterbart, eftersom det 

utvalda materialet mestadels varit skrivna på det svenska språket.  

Samtidigt kan det sägas att detta är ett ogynnsamt fall, mot bakgrunden av att den svenska 

monarkin som sagt inte alls besitter samma formella makt som exempelvis den brittiska, 

vilket är ett tydligt element i Beethams legitimitetsteori.
90

 En annan aspekt till varför den 

svenska monarkin kan betraktas som ett ogynnsamt fall är det faktum att den 
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legitimitetsdimension i Beethams teori som på svenska heter samtycke blir kringskuren av det 

faktum att monarkin i Sverige i den här aspekten endast vilar på ett stöd i opinionen. Ur 

jämförelsesynpunkt kan det sägas att den norska monarkin vilar på en alternativ 

legitimitetsgrund, åtminstone i den här aspekten, av det faktum att norrmännen röstade om sitt 

statsskick 1905.
91

 Det ska tilläggas att den svenska riksdagen förfogar över 

grundlagsändringar, i vilka den svenska monarkin ingår. En svensk folkomröstning behöver 

inte per automatik innebära en stärkning av legitimiteten. 

Därför kan det betraktas som mödosamt för den teoretiska inflygningen att få gehör på det 

valda fallet. Skulle det då visa sig att teorin får visst gehör, genom att det i den empiriska 

analysen går att spåra legitimitetsargument som bottnar i den teoretiska utgångspunkten, så 

kan det kanske vara möjligt att dra generella slutsatser till andra populationer, dvs. andra 

monarkier i Västeuropeiska demokratier. Ett sätt att bekräfta de resultat som anges i denna 

studie är givetvis att återupprepa samma studie flera gånger för att på så sätt kunna dra 

generella slutsatser om studiens resultat. En av samhällsvetenskapens uppgifter är just att 

komma med allmängiltiga, generella förklaringar.
92

  Vad har då denna studie för 

generaliseringsambitioner? Det som jag i den bemärkelsen har accentuerat är att denna studie 

i huvudsak bygger på empiri från den svenska monarkidiskursen.  

Även om det trots allt är en svensk kontext som i huvudsak studeras är det emellertid utifrån 

en teori som inte är kontextbunden. Det finns enligt min bedömning inga specifika element i 

den valda modellen som bara kan appliceras i en svensk kontext med material från den 

svenska monarkidiskursen. Aspekter från det strategiska urvalet kan således generaliseras till 

den teoretiska nivån och därmed kan också i viss mån allmänglitliga slutsatser dras om den 

övriga populationen 

Det man dock måste beakta i det här avseendet är att Sverige kanske har annorlunda 

förutsättningar för sin konstitutionella utveckling än andra länder i Europa. Som exempel kan 

nämnas att vi i Sverige stått utanför de bägge världskrigen och har därför aldrig varit 

ockuperade, ett privilegium som flertalet andra monarkier i Europa tyvärr inte har. Vi skiljer 

oss också ur ett annat perspektiv, eftersom vår monarki nästan helt förlorat sin formella makt. 
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Det finns andra jämförbara länder i Europa där monarkerna exempelvis tillsätter och såväl har 

rätt att avskeda ministärerna.
93

 

3.1.2 Datainsamlingsmetod 

I studien kommer i huvudsak en kvalitativ textanalys att användas i anslutning till 

datainsamlingen, även om statistikanalys förekommer och då i anslutning till 

samtyckesdimensionen i kapitel 6. I den genomförs korstabeller med två variabler för att i 

procent urskönja samband och skillnader.
94

 Korstabellerna förs mellan de kodade och 

sammansatta beroendevariablerna inställning till institutionen/förtroendet för kungahuset och 

de oberoendevariablerna; partitillhörighet, ideologisk hemvist, ålder samt medborgarskap.
95

 

Den kvalitativa metoden i kapitel 4 och 5 går ut på att i motsats till en kvantitativ analys 

försöka fånga upp hela texter med dess innehåll och inte bara utvalda delar eller för den delen 

siffror. Här är det initialt viktigt att beakta den relation som delarna och helheten har till 

varandra. En enskild del av en text måste förstås och tolkas utifrån den helhet den är en del av 

och på motsvarande sätt ses helheten som ett resultat av de samlade delarna.
96

 

Fördelen med detta förfarande är att man i analysen kan ”fånga upp” dolda 

nyckelformuleringar som implicit döljer sig under ytan. Givetvis kan explicita formuleringar 

också vara av intresse för studien. Givet det faktum att den teoretiska inflygningen i mitt fall 

kan uppfattas vara av relativt abstrakt karaktär, framförallt begreppet legitimitet, så kan det 

därför vara lämpligt att just försöka få en helhetsbild av vald skrift inom monarkidiskursen för 

att få klarhet i tänkbara förklaringsfaktorer och indikatorer som förhoppningsvis lyfts fram.  

Det jag förväntar mig av metoden är att kunna klargöra och systematisera de argument som 

uppenbarar sig i det material varifrån datainsamlingen grundar sig. Det är också av central 

betydelse att metoden tillåter mig att klassificera de potentiella argument som avtecknar sig i 

det valda materialet för att på så sätt kunna härleda dessa till den teoretiska analysramen på ett 

korrekt sätt.
97

  

Textanalysen är med andra ord i det här specifika fallet i mångt och mycket en tolkningsfråga, 

där texters latenta budskap är det som skall tolkas, för att kunna besvara de forskningsfrågor 

som ställts upp i denna studie. Mot denna bakgrund har det varit viktigt och logiskt att 
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studiens datainsamling koncentrerats till just kvalitativ textanalys som påbjuder djupgående 

analyser av text och skrift, i syfte att bland annat klargöra latenta budskap, dvs. budskap som 

inte omedelbart och explicit manifesteras.
98

  

Ett annat skäl till varför den kvalitativa textanalysen gör sig bra i denna studie är att de som 

författat det utvalda materialet som analyserats kanske inte alls har reflekterat kring den 

svenska monarkins legitimitetsbas även om det är i deras texter jag letat svar. Därför existerar 

kanske inga nyckelformuleringar explicit nedskrivna utan dessa måste kanske härledas från 

det implicita, eller mellan raderna om man så vill. Därtill bör jag som författare till denna 

studie fundera kring vad avsändaren själv hade för budskap med det skrivna materialet och till 

vem som budskapet riktats till.
99

  

När slutsatserna från det insamlade materialet skall redovisas infinner sig de moment som kan 

bli extra kritiska i en kvalitativ textanalys. Eftersom det handlar om att fånga upp det 

implicita, det ibland oskrivna, kan det vara svårt att belägga att det undersökta materialet 

pekar åt det ena eller det andra hållet. Där har den kvantitativa innehållsanalysen en fördel, 

eftersom frekvensen av sagda nyckelformuleringar eller ord blir lättare att använda sig av i 

analysen och sammanställningen.
100

 

För att kunna påstå att man mäter det som var avsikten att mäta krävs att reliabiliteten är god. 

Det innebär att det i studien vid sidan om systematiska fel som kan uppstå i diskrepansen 

mellan teori och empiri också saknas osystematiska fel, som kan uppstå vid slarv eller andra 

typer av slumpmissar vid insamlandet av materialet. Om studien både har en hög 

begreppsvaliditet och en hög reliabilitet så når man god resultatvaliditet.
101

  

3.2 Operationalisering 

För att säkerställa god begreppsvaliditet; att studien mäter det som den avser att mäta, dvs. 

legitimitet i tre olika dimensioner måste begreppet legitimitet operationaliseras.
102

 Detta görs 

med hjälp av indikatorer inom ramen för varje legitimitetsdimension; den legala, den 

rättfärdigande och samtyckesdimensionen. För att kunna finna svar på de ställda frågorna 

krävs således att metodiska operationer genomförs inom varje sådan dimension. Onekligen 

bör de valda indikatorerna bli föremål för hätsk diskussion, då det ingalunda föreligger någon 
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mall för hur dessa skall utformas. Det är extra viktigt att beakta denna typ av utmaning när 

man har en teoretisk begreppsapparat som är av viss abstrakt karaktär likt den som denna 

studie är uppbyggd kring. Det kan uppstå utmaningar att omsätta denna teoretiska 

utgångspunkt till mätbara indikatorer.
103

  

Möjligen kan det vara klokt att i den bemärkelsen fundera kring olika strategier för att komma 

runt den problematiken. Eftersom det enligt mig saknas tillfredsställande forskning kring 

”problemet” rörande svensk monarkisk statsform och dess legitimitet så kan det visa sig svårt 

att kumulativt luta sig mot etablerade operationaliseringar, låt vara att det naturligtvis finns 

fullgod empirisk forskning om legitimitet i övrigt. Min avvägning och mitt slutgiltiga val 

ryms trots allt inom resonemangsstrategin då jag beaktar aspekter som verkar rimliga och 

förnuftiga och fruktbara i relation till den teoretiska inflygningen.
104

 

3.2.1 Legala indikatorer 

När det kommer till regler så kan svar på den första frågeställningen finnas i de regelverk 

monarkin verkar i, dvs. grundlagarna och riksdagsordningen. Vad studien undersöker här är 

med andra ord legalitet, dvs. monarkins lagenlighet. Det centrala i sammanhanget är 

statschefens befogenheter och om han förvaltar dem korrekt i relation till sina uppgifter, i linje 

med vad som förväntas av honom. En indikator på det skulle kunna vara juridiska uttalanden 

som implicit eller explicit bedömer att statschefen sköter sitt arbete.  

En annan bestämmelse, i anslutning till förarbetet med den nya grundlagen, är att statschefens 

agerande och uttalanden inte skall uppfattas stå i motsattsförhållande med den av ansvariga 

organ förda politiken.
105

 Statschefen skall därutöver inte uttala sig i politiskt känsliga frågor. 

En indikator på det skulle kunna vara juridiska uttalanden som implicit eller explicit bedömer 

att statschefen avstår från att engagera sig i politiska spörsmål. 

För att kunna bedöma om monarkin har legal legitimitet studeras juridiska och politiska 

uttalanden rörande just statschefens agerande och ämbetsutförande. Juridiska uttalanden är 

emellertid att föredra, då dessa enligt teorin ges tolkningsföreträde. Bristen på juridiska 

utlåtanden rörande monarkins legalitet kan kompletteras av politiska uttalanden, eftersom den 

politiska eliten ytterst har makten över de instiftade lagarna i vilka monarkin är förankrade. 

Dessutom utgör den politiska eliten granskningsmakten, bl.a. Konstitutionsutskottet. Mot den 
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bakgrunden kan en ovilja från de som representerar granskningsmakten att se över 

nuvarande regelverk utgöra en indikator på monarkins legalitet. 

3.2.2 Rättfärdigande indikatorer 

För att hitta indikatorer som antyder om monarkin kan rättfärdigas vad gäller den andra 

frågeställningen krävs flertalet operationer. Dels måste man titta på vilken auktoritetskälla 

som monarkin har i Sverige. Dels måste man undersöka om det finns stöd för monarkins 

arvprincip som kvalificerar kungafamiljen till att vara just kungafamilj. Till sist undersöks 

huruvida folket upplever att monarkin klarar av att företräda hela Sveriges befolkning. 

För att kunna betraktas som legitim krävs först och främst att det finns en allmän uppfattning 

om att monarkin hämtar sin legitimitet från en väletablerad auktoritetskälla. En indikator på 

att monarkin hämtar sin legitimitet från en auktoritetskälla är om i första hand folket, 

alternativt om den politiska eliten och andra debattörer ger uttryck för traditionen som 

auktoritetskälla.  

För att kunna rättfärdigas krävs att det finns ett folkligt stöd för en differentieringsprincip som 

kvalificerar vissa utvalda att ha en överordnad ställning. En indikator skulle kunna vara att det 

existerar ett i första hand folkligt stöd för monarkins arvsprincip. Saknas tillfredställande data 

på folknivå får andra empiriska källor analyseras och tillåtas tala åt folket. 

För att monarkin ska kunna rättfärdigas genom värderingar krävs att människor upplever att 

den kommer alla till del. Att det är en monarki för hela Sverige. En indikator på att monarkin 

faktiskt representerar och inkluderar hela folket är att titta på hur stödet ser ut bland olika 

grupper av befolkningen. Här finns god tillgång till data från SOM institutet. 

Eftersom Beethams teori härleder rättfärdigande genom folkliga värderingar hade det svenska 

folket varit en överlägset optimal empirisk källa. Finnes sådana källor kommer dessa givetvis 

att beaktas och analyseras och i den mån det krävs, kompletteras med alternativa empiriska 

källor av slag som nämnts ovan. 

3.2.3 Samyckes indikatorer 

För att hitta indikatorer rörande samtycke och svaret på den tredje frågeställningen kan det 

vara givande att titta på det stöd som svenska folket visar för statsskicket. Här finns god 

tillgång till opinionsundersökningar från bland annat SOM-insitutet som sedan 1970 talet har 

studerat monarkins opinionsläge. Flertalet alternativa undersökningar bör inkluderas då det 

kan vara oklokt att stirra sig blind på och dra slutsatser av enskilda undersökningar.  
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En sätt att undersöka huruvida svenska folket samtycker till monarkin skulle kunna vara att 

analysera institutionens stöd i opinionsundersökningar. Finns det stöd för monarkin som 

institution och statsform i opinionsundersökningar är det en indikator på att samtycke 

föreligger. En alternativ metod att undersöka samtycke skulle kunna vara att studera hur 

svenska folkets förtroende för kungahuset står sig. Detta för att ett urgröpt förtroende kan få 

konsekvenser för stödet.
106

 Det man måste ha i beaktande då kungahuset som familj utgörs av 

fler än familjeöverhuvudet, dvs. statschefen är att ett lågt eller högt förtroende för kungahuset 

inte nödvändigtvis måste vara synonymt med förtroendet för statschefen personligen. 

Indikatorn utformas trots det enligt ovan just därför att statschefen är kungahusets överhuvud 

och främste företrädare och det finns skäl att anta att hans agerande och folkliga förankring 

speglar kungahusets förtroende.
107

 Här tillkommer det faktum att ”positiva” händelser för 

övriga medlemmar av kungahuset överskuggas, opinionsmässigt, av statschefens mindre 

positiva begivenheter om termen tillåts mig.
108

 

Här är det viktigt att påpeka att folket utgör den primära empiriska källan och det är resultaten 

från de opinionsundersökningar som studerar monarkins folkliga uppbackning som utgör en 

optimal empirisk källa vilket också denna studie tar fasta på.  
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4 Reglerna kring monarkin 

För att bedöma huruvida monarkin skall kunna betraktas som legitim fordras att den först och 

främst håller sig inom ramarna för de lagar som reglerar monarkin, i det här fallet Sveriges 

grundlagar och riksdagsordningen. Dessutom förväntas det att monarkens agerande inte 

placerar honom på kollisionskurs med politiska spörsmål som enligt etablerad norm är 

förbehållna valda politiker.
109

 Professor Joakim Nergelius har i en debattartikel om turerna 

kring monarken från 2011 uttalat sig såhär: 

”Rent juridiskt och konstitutionellt har nämligen ännu inget framkommit som gör det möjligt för riksdag och 

regering att försöka initiera hans (kungens) avgång så lär heller inte ske, även om betydligt mer sensationella 

saker skulle framkomma”.
110

 

Den svenska monarkens roll och de tidigare nämnda uppgifterna regleras enligt kungahuset 

genom två av Sveriges grundlagar; regeringsformen och successionsordningen samt av 

riksdagsordningen, som befinner sig mellan vanlig lag och grundlag.
111

 I 

successionsordningen beskrivs hur arvsmonarkin förs vidare till nästa generation inom ätten 

Bernadotte.
112

 I Regeringsformen står också att regeringen skall anmäla till riksdagen om 

statschefen inte har fullgjort sina uppgifter under 6 månaders tid, varpå beslut tas om 

statschefen skall anses ha lämnat sitt uppdrag som statschef.
113

 Sedan 1975 har den svenska 

monarkin inga maktbefogenheter utan dess roll och funktion är nästan uteslutande av 

representativ och ceremoniell art.
114

 Även om det kan tyckas komplicerat att numera kritisera 

monarkin utifrån tanken om att makt inte skall gå i arv så besitter ändå monarkin och dess 

centrala företrädare en viss överordnad ställning i och med att statschefen är Sveriges högsta 

offentliga institution.
115

 

Statschefen tillskrivs en särställning i Sverige, bland annat kan denne inte åtalas för sina 

gärningar och hon eller han måste tillhöra den protestantiska kyrkan, en regel som för övrigt 

innefattar alla i kungafamiljen som vill kunna göra anspråk på den svenska tronen. Det finns 

en viss skepticism bland exempelvis juridiska samhällsdebattörer gentemot det faktum att 
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monarkin och kungahuset omgärdas av regler som kanske inte alla gånger upplevs förlegade 

men å andra sidan inte heller upplevs vara moderna.
116

 En sådan skepticism gör sig också 

gällande från politiskt håll.
117

 Detta gäller bland annat just den grundlagsregeln som fastslår 

att kungen inte kan åtalas och straffas, annat än civilrättsligt.
118

 Juristen och tillika moderate 

riksdagsledamoten Andreas Norlén tonar tillsammans med partikollegan Per Bill ner 

betydelsen av statschefens straffrättsliga immunitet i en debattartikel från 2012: 

”Verkligheten är nog den att om någon av de nordiska monarkerna skulle begå ett allvarligt brott skulle det i 

praktiken bli omöjligt för vederbörande att behålla sitt höga ämbete, oavsett vad som stadgas om straffrättslig 

immunitet. Förtroendet skulle vara förbrukat.”
119

 

Justitieutskottets ordförande, socialdemokraten Morgan Johansson, vars parti formellt står på 

motsatt sida i monarkifrågan förklarar 2010 att: 

”En sådan (immunitets)regel hade vi fått ha även med en vald president.”
120

 

Det kan till vis grad sägas att grundlagarna som föreskriver Sverige som en monarki är relativt 

fast förankrade på den parlamentariska arenan. Det har förekommit grundlagsändringar även 

efter författningsreformen på 1970 talet men direktiven till dessa uttrycker explicit att 

eventuella grundlagsändringar inte kommer att beröra monarkins roll och ställning.
121

 Detta 

kan i sig uppfattas som ett uttryck för att statsskicket har ett relativt stabilt stöd av de 

makthavare i parlamentet som i viss mån avgör monarkins framtid.
122

 

Reglerna kring den svenska monarkin slöts i brett samförstånd mellan alla de riksdagspartier 

som var inbjudna till förhandlingarna om den svenska författningens utformning. Den svenska 

monarkin behölls och den kompromiss partierna ingick håller som sagt än idag, trots att det 

största partiet, Socialdemokraterna formellt sett förespråkar en demokratisk övergång till 

republik.
123

 Regelverket kring det svenska statsskicket vilar trots det på ett stöd i den 
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folkvalda församlingen.
124

 Vänsterpartiet motionerar årligen i monarkifrågan men deras 

republikkrav har hittills avslagits av Riksdagens övriga partier.
125

 Detta har av nuvarande 

moderate statsministern Fredrik Reinfeldt betraktats som att monarkin är demokratiskt 

förankrat.
126

 

Tidigare socialdemokratiske statsministern Göran Persson har också han understrykt vikten av 

att statsskicket vilar på ett brett stöd i och med Torekovkompromissen.
127

 Huruvida en 

parlamentarisk kompromiss allena indikerar monarkins legalitet går givetvis att diskutera.  

4.1 Reglernas efterlevnad 

Den tidigare omnämna mekanism för att utvärdera om statschefen fullföljer sina uppgifter 

som statschef har mig veterligen ej till dags datum satts i rörelse. Däremot finns andra 

bestämmelser som omgärdar statschefen och institutionen som inte finns i Regeringsformen. 

Reglerna för vad statschefen får göra och inte göra är kanske inte så utförligt formulerade som 

det kanske finns skäl att förutsätta. I samband med Tsunamikatastrofen aktualiserades och 

problematiserades detta från statsvetenskapligt håll, då ett av kungens uttalanden gav upphov 

till viss kritik från politiskt håll.
128

 Det finns exempelvis inga regler för vad hon eller han får 

säga eller skriva, även om det i anslutning till den tidigare omnämnda grundlagsbestämmelsen 

brukar sammanfattas att statschefen bör undvika att uttala sig på ett sådant sätt att det kan 

tolkas som ett politiskt ställningstagande. Professorn i juridik Håkan Strömberg framförde 

2001 att han är av åsikten att monarken har skött sin opolitiska roll väl: 

”Vid en bedömning av den svenska monarkins sätt att fungera kan till en början konstateras att kungen har 

avstått från försök att utöva politiskt inflytande.”
129

 

När så ändå har skett har det lett till diskussion om vad statschefen egentligen får och framför 

allt vad han inte bör uttala sig om.
130
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Detta uppdagades särskilt 2004 när kungen i positiva ordalag beskrev sultanatet, tillika 

diktaturen Brunei. Uttalandet väckte reaktioner och en del bedömare ansåg att kungen i sin 

roll som opolitisk, samlande symbol inte borde ha uttalat sig om Brunei på det sättet som han 

gjorde.
131

 Statsvetaren Olof Petersson talade om en konstitutionell kris i samband med 

kungens uttalande och att det kunde frambringa en abdikation från kungens sida.
132

 Även om 

det finns delade meningar om hur stora skadorna blev för monarkin och för statschefens 

ställning i och med uttalandet om Brunei så är flertalet statsvetare och politiker i huvudsak 

eniga om att kungens uttalande kunde ha varit bättre avvägt.
133

  

På senare tid har det emellertid dykt upp en annan dimension med avseende på reglerna som 

handlar om kungafamiljens ekonomi. Det har spekulerats i media att statschefen till och från 

har vistats i ljusskygga miljöer och att det till och med kan ha skett på skattebetalarnas 

bekostnad.
134

 Detta har föranlett att man från politiskt håll har initierat en debatt om huruvida 

kungahuset använt skattebetalarnas pengar på rätt sätt.
135

 Vad som följde i ryktenas spår var 

att förtroendet för statschefen sjönk och 2013 har monarken ett lägre förtroende än sin 

potentiella efterträdare.
136

  

Sjönk gjorde även stödet för monarkin i sig i samband med den media rapportering som rörde 

statschefen.
137

 Socialdemokraterna lämnade in en motion i riksdagens konstitutionsutskott, 

där man yrkade på en ökad insyn i de drygt 60 miljoner kronor som riksdagen varje år anslår 

hovstaterna, som är en organisation, direkt underställd statschefen.
138

 Bakom motionen låg 

enligt Socialdemokraterna uppfattningen att den uppmärksammade debatt om huruvida 

statschefen kompromenterat sig genom sitt agerande faktiskt hade skadat förtroendet för 
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statsskicket och genom att därför klargöra hur skattemedlen används så skulle statsskicket 

också återfå förtroende och därmed också återfå legitimitet.
139

  

Statschefens arbete står fri från granskning, ingen instans granskar hur han utför sitt arbete. 

Hypotetiskt sätt ligger möjligen Konstitutionsutskottet närmast till hands för en sådan 

granskning, den dagen det blir aktuellt, givet att de i nuläget granskar bl.a. regeringen.
140

 

Statschefens agerande i samband med ovan nämnda händelser aktualiserade frågan om 

huruvida statschefen borde granskas av just Konstitutionsutskottet. I en undersökning, utförd 

av Aftonbladet tillfrågades utskottets ledamöter om huruvida utskottet eller någon annan 

instans bör granska statschefens arbete. En klar majoritet av de ledamöter som svarade på 

undersökningen ställde sig negativa till ett sådant förslag.
141

 Konstitutionsutskottets 

ordförande Peter Eriksson har i anslutning till samma diskussion antytt att utskottet inte har 

för avsikt att initiera en process som skulle innebära en ökad granskning av statschefens 

arbete. Förevändningen var enligt min tolkning att inget tillräckligt allvarligt uppdagats som 

ändrar förutsättningarna för statschefens oberoende ställning.
142

 

En slutsats man kan dra av dessa händelser är att det som förknippas med företrädarna för 

monarkin i allra högsta grad kopplas ihop med institutionen. Den huvudsakliga uppgiften är 

att studera monarkins legitimitetsbas och legitimitet och man kan inte avstå från att beakta 

monarkens förtroendekapital, av den anledningen som berördes i studiens inledning, att 

institutionen och företrädaren inte står frikopplade från varandra i de här avseendena. 

Vad som också kan vara aktuellt att reflektera kring när man beaktar institutionens 

beroendeställning till företrädaren är att om det folkliga förtroende som kungafamiljen byggt 

upp genom åren eroderar så kan det få konsekvenser för hela monarkin.
143

 Som jag belyste i 

uppsatsens teori kapitel kan det hypotetiskt vara nödvändigt att överväga ett utbyte av de som 

företräder en institution om förtroendet hos folket bedöms som sviket av en bred allmänhet, 

för att långsiktigt säkra att inte förtroendet för hela det konstitutionella systemet brister.
144

 Det 
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finns dock de som menar att ett tronskifte skulle göra större skada för monarkin som 

institution. Statsvetaren Olof Ruin har i detta sammanhang, år 2010 sagt: 

”Jag tror inte styrkan i trycket är så hårt. Och jag skulle inte råda kungen att avgå nu eftersom det skulle 

komplicera situationen för monarkin som institution. Det skulle försvåra för Victoria att träda till, och det skulle 

vara överilat.”
145
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5 Rättfärdigande av monarkin 

Initialt skall jag upprepa det som flaggades för i materialavsnittet, nämligen att det till detta 

ändamål i varierande grad saknas tillfredställande uppgifter från den primära empiriska 

källan, dvs. svenska folket. Vi vet inte om svenska folket tycker att monarkin är bra för hela 

Sverige och för hela svenska folket. Vi vet inte särskilt mycket om det svenska folkets 

värderingar ger stöd åt en arvsprincip som kvalificerar människor av börd till offentliga 

ämbeten, låt vara att det visserligen föreligger empiriskt material i frågan. Den 

opinionsundersökningen kommer att behandlas längre fram. Mot bakgrund av detta kan det 

empiriska underlaget här i bästa fall indikera hur det står till med monarkins legitimitet. 

Det som studien undersöker är hur den politiska eliten och andra statsskicksdebattörer 

argumenterar och försöka få en kompletterande bild av hur diskursen går, för att på så sätt 

kunna hitta tillfredställande svar på studiens frågeställningar. Dessa alternativa källor kan föra 

med sig tendentiösa slagsidor, vilket förutsätter ett extra kritiskt förhållningssätt.  

5.1 Traditionen som auktoritetskälla 

Det som i huvudsak har varit monarkins auktoritetskälla är en historisk referens som 

härstammar från det egna, specifika samhället, dvs. traditionen.
146

 Statsvetaren Lennart 

Nilsson vid SOM-institutet i Göteborg skriver i en artikel om monarkin från 2012 att:  

”Monarkin förknippas med historia, tradition och kulturarv.”
147

 

Eftersom det svenska monarkiska arvet går väldigt långt tillbaka i tiden finns det en 

monarkistisk tradition som inte heller har brutits, även om olika dynastier och ätter har 

kommit och gått.
148

 David Beetham menar att om ett maktsystem funnits i ett samhälle en 

längre tid så medför det en viss acceptans för ordningen, om det finns avgörande värderingar i 

samhället som bär upp och rättfärdigar den. Det finns indikatorer på att sådana folkliga 

värderingar föreligger.  

Etnologen Mattias Frihammar, vars doktorsavhandling berörde den svenska monarkins 

reproducerbarhet, menar att människor ser kungen och drottningen som nationella symboler 

och att de på så vis upprätthåller en kontinuitet som människor kan binda sig vid.
149

 Lennart 

Nilsson vid SOM institutet, som forskar om monarkins folkliga stöd hävdar att tradition och 

                                                           
146

 Beetham (1991), sid. 72. 
147

 Nilsson (2012), sid. 161. 
148

 Kungahuset (2013a): Monarkin i Sverige. Tillgänglig från 2013-05-07 på: 

http://www.kungahuset.se/monarkin/monarkinisverige.4.7c4768101a4e888378000268.html 
149

 Frihammar (2010), sid. 185. 

http://www.kungahuset.se/monarkin/monarkinisverige.4.7c4768101a4e888378000268.html


43 
 

historia är argument som väger tungt bland den delen av befolkningen som stödjer 

monarkin.
150

 En annan forskare som sluter upp bakom den åsikten är historikern Jonas 

Nordin, vars forskning om monarkin har ett historiskt anslag. Han menar likt Lennart Nilsson 

att tradition är en betydelsefull orsak till att folk fortsätter att stödja den.
151

 Professor Olof 

Ruin skriver om tänkbara orsaker till monarkins stöd i en nyutkommen bok att: 

”Stödet har många förklaringar. Sverige har en lång tradition som kungadöme även om själva rollen för den som 

är kung fundamentalt förändrats. Den kungliga familjen markerar historisk kontinuitet och ger därtill en 

mänsklig dimension åt den symboliska verksamhet som den är satt att fylla – allt självfallet under förutsättning 

att de som tillhör familjen sköter sig. Kronprinsessan, nästa i tur som statschef, har visat att hon gör detta.”
152

 

Argumentet att monarkins historiska förankring gör den till en symbolbärande tradition är ett 

argument som bland annat svenska politiker till viss del instämmer i.
153

 Däri ligger också 

enligt mig på sikt monarkins potentiella hot. Om tron på traditionerna som utgör grunden för 

det monarkiska statsskicket eroderar kan statsskicket på sikt ställas utan intellektuellt stöd.
154

 

Statsvetaren Cecilia Åse argumenterar år 2009 för det historiska arvets betydelse för 

monarkins legitimitet i Sverige: 

”Monarkin ger de känslomässiga dimensionerna av svensk nationell gemenskap en specifik utformning och 

särskild sprängkraft. Arvsmonarkin kopplar nationens historia till släkten Bernadotte.”
155

 

5.2 Arvsprincipen 

Det alltigenom centrala i den traditionella bemärkelsen är arvsprincipen, den som ger 

kungafamiljens medlemmar mandat att föra traditionen vidare från generation till 

generation.
156

 Det som är viktigt att komma ihåg är att arvsprincipen i viss grad utgör grunden 

till diskussionen om monarkins plats i en parlamentarisk demokrati.
157

 Från republikanskt håll 

i den svenska monarkidebatten är b.la. arvsprincipen ett av skälen till att en monarki är 

oförenlig med en parlamentarisk demokrati, mot bakgrunden av att ämbeten inte skall kunna 
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ärvas.
158

 Socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson, aktiv republikan menade år 

2006 att: 

”Det svenska kungahuset är en feodal, diktatorisk kvarleva med sjuka inslag av blodsmystik. Systemet har så 

uppenbara brister att det går stick i stäv med alla principer i en modern demokratisk rättsstat.”
159

 

Att en person av börd föds med speciella egenskaper som öppnar dörrarna till maktens 

korridorer är central i en ärftlig monarki. När införandet av kvinnlig tronföljd utreddes 

konstaterades att ett av huvudmotiven för en arvsmonarki är att upprätthålla en viss distans 

mellan de som skall föra arvet vidare och folket för att kungen skall kunna inta en opartisk 

ställning.
160

 

Det finns enligt Beetham något ”naturligt” över denna medfödda kvalitet, i den meningen att 

det inte är något som konstrueras eller förfalskas på vägen.
161

 Detta tankesätt går att spåra i 

den svenska monarkidiskursen.
162

 Cecilia Åse instämmer i det resonemanget med ett citat från 

2010: 

”Jag tror att monarkins legitimitet i stor utsträckning bottnar i ärftligheten – om det gick att förtjäna kungen 

privilegier, att inte kunna ställas till ansvar inför domstol etc., så skulle privilegierna bli svårare att motivera.”
163

 

Här återkommer tradition och historia, för ju längre en familj, enligt denna arvprincip, i regel 

har haft en överordnad i ett samhälle, desto mer rättfärdiga blir reglerna som ger 

kungafamiljen en överordnad plats i samhället eller nationen.
164

 Därmed vävs också enligt 

Åse kungafamiljens historia ihop med den svenska nationens.
165

 Mattias Frihammar har 

studerat hur vanligt folk betraktar de kungliga. Han förklarar att även om de flesta inte ser på 

kungligheter som övermänniskor så låter man sig förtrollas och drömma sig bort med den 

kungliga inramningen, för att skapa en kontinuitet och känsla av beständighet.
166

 

Intressant nog valdes dynastin Bernadotte till Sveriges tron på liknande sätt som dynastin 

Glücksburg i Norge efter unionsupplösningen. Det har antytts av statsvetaren Lennart Nilsson 
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att den folkomröstning som den norska monarkins existens blev föremål för bidrog till att öka 

dess legitimitet.
167

 I Sverige har det antytts att legitimiteten för den nya ätten Bernadotte 

delvis låg hos monarken själv genom exempelvis hans militära färdigheter.  

Genom att hänvisa till principen, att det finns medfödda eller för den delen eventuella 

meriterade kvaliteter som med fallet Karl XIV Johan, som håller isär kungahuset och folket så 

kan monarkins företrädare intala sig själva varför just de skall ha en överordnad plats i 

samhället. Hur talar man då om för resten, dvs. folket i en demokrati, att rådande regler som 

föreskriver att Sverige skall vara en monarki är bra för dem trots att de enligt lag exkluderas 

från att kandidera till statschefsämbetet? 

Media har till att börja med en viktig roll i att upphöja de kungliga till en särskild överordnad 

ställning. Genom att öppna exempelvis en skvallertidning påminns vi direkt om vilka det är 

som syns och som vi i nationen är intresserade av. Genom att se monarkins företrädare på tv 

och i tidningar år efter år upprepar sig de traditioner som kungafamiljen står för och på det 

sättet blir de också en del av den nationella gemenskapen och historien. Kungafamiljen 

behöver media för att nå ut med det viktiga budskapet att de har en överordnad ställning men 

också att de inte har det. På detta sätt kan de kungliga föra sig närmare folket och därmed 

inkludera oss i deras liv, på samma sätt som när vi ser på dem i tidningar och på tv, då deras 

upphöjda position gör sig mer gällande.
168

 Genom sitt uppmärksammade tal över Tsunamins 

offer gjorde kungen en markering att han är som oss alla, då han pratade om egna erfarenheter 

som drabbat honom och hans familj.
169

 

De kungligas traditionella upphöjdhet och priviligierade position har skapat ett kungligt kast. 

Om det är denna upphöjdhet som berättigar detta kast och kvalificerar de kungliga till just 

upphöjdhet, så infinner sig frågan vad som sker om denna upphöjdhet och magi som 

traditionellt omgärdat de kungliga tunnas ur? Bakom denna fråga ligger den utveckling som 

inneburit att praktiskt taget alla europeiska kungahus numera ingår äktenskap utanför detta 

kast och med tiden ”beblandas” med icke kungliga.
170

 Det finns en uttalad åsikt att de 

kungligas pågående avmystifiering, som till viss del bottnar i denna utveckling, bidrar till 

stärkandet av en upplevd orimlighet med monarkin.
171

 Statsvetaren Per Andersson har 
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påpekat att arvsprincipen och framför allt de kungligas avskildhet från vanligt folk är så 

central för en arvsmonarki i ett demokratiskt samhälle, att det vore förödande för hela 

monarkin om avskildheten urvattnades.
172

 

Den andra sidan av myntet är att denna utveckling, att icke kungliga upphöjs till prinsar och 

prinsessor, i själva verket bidrar till att stärka monarkins ställning. Enligt en 

opinionsundersökning som presenterades i Aftonbladet sluter svenska folket nästan totalt upp 

bakom kronprinsessan Victorias val av gemål, en icke-furstlig man av folket.
173

 Journalisten 

PJ Anders Linder har i en debattbok från 2010 om monarkin reflekterat kring de kungligas 

upphöjdhet och vad det kan innebära för monarkin om arvsprincipen åsidosätts: 

”Det är inte de gamla föreställningarna om en överhet given av Gud och de kungliga som en särskild sorts 

människor som numera ger lyskraft åt monarkin. Kungahusets uppgift är inte att utöva makten utifrån någon 

förment särskild visdom utan att företräda nationen i öppenhet mot världen, att förkroppsliga banden till 

historien och bekräfta viktiga samhällsvärlden.”
174

 

Såvitt jag har bekant existerar egentligen bara en enda undersökning på folknivå som är av 

intresse för studien i de här avseendena. Undersökningen, som nämndes i kapitlets inledning, 

beställdes av den förening i Sverige som jobbar för monarkins avskaffande. 1000 tillfrågade 

personer fick i undersökningen från 2010 ta ställning till huruvida statschefsämbetet borde 

tillsättas via ”arv” eller via ”demokratiska val”. Resultatet visade att en svag övervikt av de 

tillfrågade föredrog en demokratiskt vald statschef med siffrorna 44 % mot 39 %. De 

resterande svarade ”vet ej”.
175

  

Denna undersökning får ses som unik av sitt slag, då det inte finns alternativa undersökningar 

att jämföra resultaten med. Detta försvårar möjligheten att dra en allmängiltig slutsats på basis 

av denna opinionsundersökning. Det man dock kan säga om resultatet som sådant är att den 

princip som innebär att börd avgör vem som kvalificerar för offentlig position inte står helt 

utan intellektuellt stöd. Även om det som sagt var en knapp övervikt för ett alternativt 

förfarande att utse statschef så rättfärdigar undersökningen till viss del arvsprincipen. Den 

splittrade bild av svenskarnas attityd till arvsprincipen som undersökningen visar upp 
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understryker vikten av att vara försiktig i tolkningen av den samma. Hade undersökningens 

resultat varit mer övertygande åt något håll hade det möjligen varit lättare att dra slutsatser av 

den. Resultat från framtida opinionsundersökningar med samma frågeställningar får visa om 

det finns stöd för monarkins arvsprincip, eller om svenska folket föredrar att med 

”demokratiska” metoder utse statschef. 

5.3 Monarki för hela Sverige 

Det man måste ha i beaktande är att även om det finns en invand tradition i att ha monarki så 

krävs också att det finns en uppfattning att den traditionen för med sig någonting gott. Ett av 

argumenten som framförs i monarkidiskursen är att monarkin och den svenske statschefen har 

en opartisk roll i förhållande till partipolitiken.
176

 Lennart Nilsson vid SOM institutet förklarar 

att: 

”Statschefen och den kungliga familjen skall utgöra en symbol för Sverige som stärker den nationella 

gemenskapen och identiteten.”
177 

När monarkins roll genomgick omfattande förändringar i samband med författningsreformen 

blev utgångspunkten att monarkin skulle behållas men att statschefen i fortsättningen skulle 

hållas bortkopplad från den politiska processen och vid behov hållas informerad och 

underrättad av regeringen om rikets angelägenheter. En statschef, frikopplad från 

partipolitiken skulle enligt författningsutredningen skapa förutsättningar för denne att verka 

som enande symbol för nationen.
178

 

Det som dock initialt föreslogs när författningsutredningen tillsattes var att monarkin skulle 

ges konkreta maktbefogenheter, exempelvis att utse regeringsbildare. Förslaget fälldes med 

argumentet att monarkin skulle ges en starkare ställning under sådana förutsättningar. Det 

som grundlagsberedningen slutligen föreslog och som nästan alla partier mer eller mindre 

ställde sig bakom var att monarkin skulle kopplas bort från alla politiska beslutsprocesser, 

även om detta initialt huvudsakligen var en republikansk ståndpunkt. Enligt statsvetaren 

Cecilia Åse visade det sig att detta paradoxalt nog var ett utmärkt sätt att stärka monarkins 

legitimitet och det beror på att monarkin numera inte längre besitter reella maktbefogenheter, 

utan har reducerats till en plym.
179
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Ett av argumenten till detta var att monarkin på så sätt kunde befästa rollen som en samlande, 

representativ kraft för hela landet.
180

 Vidare framhöll man från politiskt håll enligt Åse att en 

monark som involveras alltför mycket i den politiska sfären kan omöjligt anses stå över den 

och därmed inte utgöra en samlande traditionell symbol för nationen.
181

 Jag nämnde tidigare 

att kungahusets privilegier blev mindre och mindre uppseendeveckande i takt med att 

Sveriges folk fick det bättre i takt med välfärdssamhällets utveckling. Cecilia Åse tar detta 

påstående ett steg längre och menar att det skapas en gemenskap mellan den kungliga 

familjen och nationen Sverige. Till synes paradoxalt ”bjuder kungafamiljen in” gemene man 

till delaktighet vid exempelvis Nobelfestens middag. Detta beror på att även om gemene man 

i huvudsak följer middagen via tv och inte på plats så skapar kungafamiljens medvetna val en 

känsla av gemenskap och inkludering när exempelvis Nobelfestens middag innehåller råvaror 

från olika delar av Sverige. Ett annat exempel är kungafamiljens Eriksgator som binder 

samman folk var de än bor i Sverige till denna tradition.
182

 

Statsvetaren Olof Ruin reflekterar i en debattartikel från 2010 om monarkins roll som 

opolitisk kraft i samhället: 

”En fördel ligger i att monarken inte har en tidigare dokumenterad politisk hemvist. Härigenom finns speciella 

förutsättningar att kunna verka som sammanhållande symbol och därtill med historisk förankring.”
183

 

Hur samlande är då denna symbol? Representerar monarkin hela det svenska folket? 

Statsvetaren Lennart Nilsson vid SOM institutet som forskar om monarkin folkliga stöd, ger 

sin bild av institutets undersökning om monarkins stöd 2012: 

”Unga och gamla, kvinnor och män, personer med enbart folk eller grundskola såväl som akademiker, boende på 

landsbygden och i städerna, företagare, tjänstemän och arbetare, svenska och utländska medborgare vill behålla 

monarkin.”
184

 

I bästa fall skulle detta kunna ses som ett implicit uttryck för att monarkin representerar hela 

det svenska folket och inte bara delar av det.
185

  Återigen saknas konkreta svar på om det 

svenska folket upplever att monarkin verkar för hela Sverige. 
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Även om monarkin fortfarande tycks ha en majoritet av svenskarna bakom sig så har 

statsskickets opinionssiffror dalat över tid. Kanske finns det i opinionsperspektiv en nedre 

kritisk punkt som monarkin närmar sig då statsskickets roll som en symbol vars syfte är att 

förena oss byts ut mot en symbol som splittrar oss.
186

 Olof Ruin är av åsikten att det kan 

underlätta för statschefen att upprätthålla rollen som en förenande symbol om denne sköter 

sina uppgifter väl.
187

 

En annan aspekt av monarkins förmåga att företräda hela Sverige är det faktum att det idag 

med fog kan hävdas att Sverige har utvecklats i mångkulturell riktning. Det har tolkats att 

kungahusets påbjudna kristendom enligt successionsordningen utgör ett indirekt fördömande 

av bl.a. islam.
188

 Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt tonar dock ner betydelsen av 

successionsordningens föreskrift med hänvisning till dåvarande synsätt och 

bestämmelser.
189

Den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Pekgul, med 

kurdiska rötter, lyfter fram kungahuset som en opolitisk, sammanhållande kraft, som också 

människor från andra delar av världen kan känna gemenskap med.
190

 Från statsvetenskapligt 

håll finnes visst stöd för en sådan åsikt.
191

 Statsvetaren Andreas Johansson Heinö, som har 

forskat kring mångkultur ger näring åt den åsikten i en artikel från 2010: 

”Det faktum att den svenska monarkin symbolisererar den svenska nationen gör den nämligen inte automatiskt 

till en exkluderande institution: tvärtom rymmer den därigenom också en inkluderande potential. För ett 

mångkulturellt samhälle är det helt nödvändigt att det finns institutioner som kan fungera överbryggande och det 

vore minst sagt onödigt att redan på förhand diskvalificera kungahuset från en plats i diskussionen om dessa.”
192

 

Stödet för monarkin är visserligen något mindre bland utrikes än bland inrikes födda enligt 

SOM institutets mätningar.
193

 I ett mångkulturellt samhälle blir samtycke från utrikesfödda 

enligt mig extra viktigt då monarkin vill representera hela Sverige, både det gamla och det 

nya. 
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6 Legitimitet genom samtycke 

Samtycke sker enligt Beetham huvudsakligen genom att man tar sina fötter till vallokalen och 

röstar och på så sätt legitimerar monarkin. Där uppstår det intressanta i sammanhanget, 

svenska folket har aldrig legitimerat den monarkiska statsformen genom en folkomröstning. 

Det bör understrykas att detta gäller samtliga grundlagar, utöver successionsordningen och 

regeringsformen som bland annat reglerar monarkin. Detta av den anledningen att den 

svenska riksdagen förfogar över grundlagsändringar, även om det sedan 1980 finns möjlighet 

att hålla folkomröstningar i grundlagsfrågor.
194

 

En andra aspekt av folkligt samtycke som Beetham lyfter i sin legitimitetsteori är 

mobilisering. Denna form av folklig aktivitet har förvisso i huvudsak gjort sig mest gällande i 

revolutionära eller demonstrativa sammanhang men det kan också användas som ett uttryck 

för samtycke till en viss ordning. I relation till den svenska monarkin kan det handla om att 

människor samlas för att på plats närvara vid exempelvis kungliga födelsedagar och 

bröllop.
195

 Ur studier eller journalfilmer går det möjligen att uppskatta hur stor del av svenska 

folket som engagerar sig vid kungliga evenemang men det kan i större grad visa sig 

problematiskt att bedöma hur stor inverkan på monarkins legitimitet folkliga mobiliseringar 

har. Dessutom tycks det som att den aspekt av monarkins folkliga stöd som politiker och 

andra debattörer oftast talar om är den som härleds från opinionsundersökningar.  

De olika möjligheterna att legitimera en maktstruktur eller ett politiskt system via handlingar 

bekräftar i viss grad vad som bl.a. anfördes i det teoretiska kapitlet, nämligen att samtycke 

kan te sig i olika former, högst beroende på vilken kontext det handlar om.
196

   

Då det saknas tillfredställande data för att bedöma huruvida monarkin har legitimitet i de två 

föregående dimensionerna kommer stor vikt att läggas vid detta kapitel som behandlar den 

sista dimensionen, samtycke. Analysen, som materialmässigt består av data från SOM 

institutet, fokuserar vid sidan om det bärande opinionsstödet också på studiens enskilda 

avtryck, dvs. beroenderelationen mellan institutionen och statschefen. Den delen av analysen 

görs inom ramen för utfallsmodellen i figur 1. Även här kan det vara problematiskt att mäta 

samtycke då flertalet av de svarande inte har en åsikt, vare sig om monarkin som institution 

(23,6 % 2011) eller om kungahuset (34,8 % 2011). Jag har emellertid valt att titta på de som 
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aktivt samtycker respektive aktivt inte samtycker. Därför har den relativt stora andel som 

svarat ”ingen åsikt” räknats bort. De oberoendevariabler som kommer att analyseras med 

institutionen/statschefen är dels ålder, för att analysera om stödet och förtroendet skiljer sig 

mellan generationer eller om det rör sig om livscykler. Dels medborgarskap, för att i ljuset av 

Sveriges mångkulturella utveckling studera om ursprung har någon betydelse i 

sammanhanget. Till sist kommer partitillhörighet för riksdagspartierna och ideologisk hemvist 

att analyseras för att se om det går någon eller några politiska skiljelinjer i hur man ser på 

institutionen respektive statschefen. Ålder och medborgarskap valdes mycket tack vare sin 

långsiktiga verkan och därmed potentiella betydelse. Politiska preferenser mycket tack vare 

att det kan utgöra en god kunskap inför framtida analyser av monarkins legitimitetsbas. 

Kapitlet inleds dock med en analys av svenska folkets inställning till institutionen och 

förtroende för kungahuset inom ramen för bl.a. SOM institutets data.  

6.1 Opinionens roll för institutionen respektive statschefen 

Det finns en inställning i det offentliga Sverige att monarkin är legitim så länge folket stödjer 

den.
197

 Per Åsling från Centerpartiet har år 2010 uttryckt sig åt det hållet: 

”Med anledning av att monarkin har en stark folklig uppbackning så har den en legitimitet.”
198

 

Sedan 1976 genomförs regelbundna opinionsundersökningar av bland annat SOM-institutet 

över svenska folkets inställning till monarkin. Dessa undersökningar visar att monarkin har 

stöd av en majoritet av de tillfrågade, även om stödet under de senaste åren sviktat.
199

 I 

januari 2013 publicerade även Aftonbladet en opinionsundersökning som visade att 70 % av 

de 1000 tillfrågade personerna föredrog monarki, medan 23 % föredrog republik.
200

 Nedan 

visas SOM undersökningens resultat över tid. 

 Figur 2 Stödet i procent för monarkin över tid i Sverige. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 

                                                           
197

 Olsson (2011b). 
198

 Berglund och Leijnse (2010). 
199

 Brors, Henrik i Dagens Nyheter (2010): Stödet för monarkin har sjunkit kraftigt. Tillgänglig från 2013-07-11 

på: http://www.dn.se/nyheter/sverige/stodet-for-monarkin-har-sjunkit-kraftigt/. 
200

 Sandberg, Mattias i Aftonbladet (2013a): Lämna över till Victoria. Tillgänglig från 2013-07-18 på: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16006444.ab. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/stodet-for-monarkin-har-sjunkit-kraftigt/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16006444.ab


52 
 

 

Det som är uppseendeväckande i SOM institutets mätningar är att förtroendet för det svenska 

kungahuset sjunkit betydligt mer än stödet för monarkin, framför allt sedan millenniumskiftet.  

Figur 3 Förtroendeför kungahuset i procent över tid i Sverige. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 

 

Kommentar: Mycket/Ganska stort förtroende har omtolkats till ”har förtroende” i studiens utfallsmodell.
201

 

Ganska/Mycket litet förtroende har omtolkats till ”har inte förtroende”. Den negativa utvecklingen är distinkt. 

Henrik Oscarsson vid SOM institutet ger institutets version av läget för monarkin år 2012:  

”Vår principiella inställning till statsskicket är ganska stabil över tid. Men förtroendet för kungahuset har 

minskat dramatiskt. När man har en så låg förtroendenivå kan det innebära att stödet för monarkin urholkas 

snabbare.”
202
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Det finns en uppfattning om att monarkiers viktigaste verktyg för att hålla sig kvar är deras 

strategiska förmåga att hålla uppe stödet och förtroendet för statsskicket.
203

  

Figur 4: Förtroendet för företrädarna och inställning till institutionen 2011 i procent. (Källa: Super Riks SOM 

1986-2011). 

 

Kommentar: Denna analys av SOM institutets data visar tydligt att de personer som har förtroende för 

kungahusets sätt att sköta sitt arbete är mer benägna att behålla monarkin som institution, medan de som inte har 

samma höga förtroende för kungahuset vill avskaffa monarkin i större utsträckning. 

Om den svenska monarkins samtyckeslegitimitet mer eller mindre står och faller med folkets 

stöd, vad blir då konsekvensen om stödet för statsskicket börjar sjunka i samma takt som 

förtroendet för kungahuset har gjort senaste åren? Statsvetaren Bo Rothstein har skrivit att 

förtroende för både individer och institutioner är lätta att förstöra och de tar tid att bygga 

upp.
204

  

Mot den bakgrunden kan det vara problematiskt att föreställa sig hur förtroendet för 

monarkins centrala företrädare på kort sikt åter kan byggas upp. Lennart Nilsson vid SOM-

institutet som har mätt svenska folkets inställning till monarkin talar i ett sådant scenario om 
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en snabb förändring, givet utgångspunkten att monarkin än så länge har betydligt större stöd 

bland folket än bland journalister och, kanske än viktigare bland riksdagsledamöter.
205

  

Den beroendeställning som institutionen har till företrädarna för monarkin behöver inte 

nödvändigtvis per automatik innebära att institutionen tar stryk i opinionen om företrädarna 

får problem med opinionen, även om Lennart Nilsson och figur 4 ovan påpekar att sådana 

samband inte är orimliga.
206

 2013 visar en undersökning, som visserligen inte är statistisk 

säkerställd, att svenska folket delvis stödjer ett tronskifte som skulle innebära att nuvarande 

monarken abdikerade till förmån för kronprinsessan, som enligt successionsordningen är 

första arvtagare till den svenska tronen.
207

  

Även bland riksdagsledamöter finns sådana åsikter. Christer Akej, riksdagsledamot för 

Moderaterna uttryckte sig år 2011 såhär: 

”Jag tycker att det är bra med förnyelse, och att yngre krafter får komma till. Således ser jag gärna ett tronskifte 

inom de närmaste åren.”
208

 

Tittar man på det tidigare nämnda norska exemplet så skulle en potentiell svensk 

folkomröstning om monarkin enligt statsvetaren Lennart Nilsson teoretiskt kunna skänka 

statsskicket förnyad legitimitet: 

”Ett sätt att befästa monarkins ställning som har diskuterats är att anordna en folkomröstning dvs. med en 

demokratisk teknik direkt besluta om statsskicket.”
209

 

Det man kan diskutera i så fall är om det är rimligt att med hjälp av en folkomröstning 

legitimera en institution som bygger på principer som avviker från demokratiska principer.
210

 

Det faktum att monarkin i Sverige inte varit föremål för en folkomröstning behöver dock inte 

nödvändigtvis vara besvärande för dess legitimitet.  

Exemplet från kungens Tsunamital är att sådana tal tenderar att ge monarkin en skjuts uppåt i 

opinionen och i motsats till politiska uttalanden från kungen som, å andra sidan, tenderar att 

sänka monarkins stöd så kan det enligt historikern Jonas Nordin vara nyttigt för monarkins 
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företrädare att se över de möjligheter som finns att spela på rollen som enande symbol vilket 

monarkin trots allt har och försöka samla nationen mer med liknande tal.
211

 

Att en knapp majoritet av Sveriges folk föredrar monarkin framför ett republikanskt statsskick 

är något som återkommande visar sig i bland annat SOM-institutets och FSIs mätningar över 

tid.
212

 Det jag väljer att beakta är att detta trots allt är ett medelvärde och att det finns 

variationer i stödet när man tittar på olika segment och grupper av befolkningen. Stödet för 

monarkin har visserligen sedan 2003 sjunkit över mer eller mindre hela befolkningen men det 

finns några intressanta resultat att beakta. 

6.2 Folket och samtycke i enlighet med utfallsmodellen 

För att, vid sidan av att kunna bedöma huruvida samtycke föreligger, kunna bedöma om det 

föreligger en beroendeställning mellan institution och monark så analyseras huruvida 

respondenterna kopplar ihop stöd för institutionen med förtroende för statschefen. Här finns 

då utfallsscenario 1 till 4; legitim institution, legitim monark; legitim institution, illegitim 

monark; illegitim institution, legitim monark och till sist illegitim institution, illegitim 

monark.  

Det som karaktäriserar respondenterna i utfallsscenario 1, som enligt figur 10 är det största 

utfallet, är att de är pensionärer, svenska medborgare, de står klart till höger ideologiskt och 

framför allt röstar de borgligt (allianspartierna). Nedan visas partitillhörighet, som uppenbarar 

sig som den kanske tydligaste vattendelaren. 

Figur 5: Partival och fördelning i utfallsmodellen 2011 i procent. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 
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Kommentar: Vad man kan se är att de som röstar på Vänsterpartiet uppvisar ett ganska lågt förtroende för 

kungahuset, samtidigt som de i hög grad vill avskaffa institutionen. En intressant iakttagelse gäller de som röstar 

på Sverigedemokraterna; här finns en godtagbar acceptans för institutionen och statschefen, samtidigt som 

partiet också har en stor andel väljare som avvisar monarkin i sin helhet. Värt att notera är också den stora 

uppslutningen kring institutionen och det stora förtroendet för kungahuset bland kristdemokratiska väljare.  

Det som karaktäriserar respondenterna som ryms i utfallsscenario 2, som till procent är den 

minsta i samtliga fyra korstabeller (se figur 10), är att de till något högre grad är utländska 

medborgare. Annars är skillnaderna mellan olika grupper i olika korstabeller mycket 

marginella. Nedan visas medborgarskap, då medborgare i ett annat land sticker ut som 

avvisande av monarken personligen, även om värdet på 4,6 % är förhållandevis lågt. 

Figur 6: Medborgarskap och fördelning i utfallsmodellen 2011 i procent. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 
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Kommentar: Det finns en viss skillnad i stöd för institutionen om man jämför svenska och utländska 

medborgare. Denna skillnad håller i sig även när man jämför samma gruppers förtroende för kungahuset.  

Det som karaktäriserar personerna i utfallsscenario 3, som också den enligt figur 10 måste 

betraktas som procentmässigt liten, är att de är utländska medborgare till nästan 13 %, vilket 

kan jämföras knappt 7 % av de svenska medborgarna. Dessutom röstar de i något högre grad 

(11,5 %) på Socialdemokraterna. Respondenter som röstar på detta parti och medborgare i 

annat land kan därmed sägas utgöra de enda grupperna i hela analysen som har den svagaste 

kopplingen mellan institution och monark. 

Det som karaktäriserar personerna i det fjärde och sista utfallsscenariot, som är den näst 

största (se figur 10), är att de inte är pensionärer, de röstar inte borgerligt, de har oftare 

utländskt medborgarskap och de står inte till höger ideologiskt. 

Figur 7: Ålder och fördelning i utfallsmodellen 2011 i procent. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 
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Kommentar: Tittar man på ålder så visar det sig att monarkins största stöd finns bland de äldsta i befolkningen. 

En intressant aspekt att lyfta fram i ljuset av den skillnaden är om de som idag är 16-29 år fortfarande kommer 

ha samma åsikter om monarkin eller om acceptansen för monarkin och monarken ökar i takt med stigande ålder?  

Figur 8: Höger-vänster och fördelning i utfallsmodellen 2011 i procent. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 

 

Kommentar: Jämför man väljarnas ideologiska hemvist i en klassisk höger-vänster linje förtydligas 

inställningen till institutionen och förtroendet för kungahuset, notabelt nog, ju längre bort från mitten man 

kommer. 
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7 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat att analyseras och kopplas till de 

frågeställningar som ställdes upp i studiens inledande kapitel. Därefter kommer studien att 

sammanfattas och knytas ihop med det syfte som var utgångspunkten för studien. Det har 

varit en resa med intressanta analyser och iakttagelser. Dessa kommer att tolkas inom ramen 

för tidigare omnämnda matris. Det kan inte upprepas tillräckligt ofta att de framförda åsikter 

som i viss grad skulle ha lagt grunden till studiens resultat, inte nödvändigtvis behöver vara 

representativa för sina respektive empiriska källor. Att exempelvis en statsvetare ger uttryck 

för att monarkin, genom sin opolitiska roll, fyller en representativ funktion, får ses som ett 

axplock av de åsikter och värderingar som finns att tillgå i den svenska monarkidiskursen. 

Ambitionen har hela tiden varit att försöka få en helhetsbild av den diskursen för att kunna dra 

slutsatser av de åsikter som där lyfts fram. Mot bakgrunden av att övertygande och 

vederhäftiga data på folknivå till stor del saknas innebär det att grunden för att bedöma dels 

monarkins legalitet och dels dess rättfärdigande är bristfällig. Svårigheterna med att på ett bra 

sätt operationalisera den första och andra dimensionen har även innefattat 

överlappningsproblematiken som diskuterades på sidan 14. Hur kan man exempelvis skilja på 

rättfärdigande och folkligt samtycke när analysen av de båda tvingas utgå från samma 

källmaterial? Den empiriska analysen pekar på att monarkins legitimitet knyts till och mer 

eller mindre står och faller med folkligt samtycke och därmed tonas de empiriskt bristfälliga 

analyserna av de två första dimensionerna ned.  

7.1 Resultat 

Figur 9: Monarkin som institution och monarken i fyra alternativa legitimitetskonstellationer. 
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Det som var intressant för mig att försöka klargöra hur den svenska monarkiska statsformens 

legitimitetsbas ser ut och också om institutionen respektive statschefen ställning inom de tre 

olika dimensionerna sanktionerar att betrakta monarkin som legitim. Genom att analysera 

empiriskt material i den svenska monarkidiskursen med avstamp i David Beethams 

legitimitetsteori kom jag fram till en del resultat.  

För det första visade det sig att grunden för att bedöma legaliteten i den första dimensionen 

som sagt är bristfällig. I och med att det saknas övertygande empiriska data så saknas också 

förutsättningar för att kunna slå fast huruvida monarkin har legalitet. Vad beträffar 

förutsättningarna att bedöma huruvida monarkin kan rättfärdigas i den andra dimensionen 

saknas dessvärre återigen även här övertygande empiriska bevis. Däremot finns det 

indikatorer på att så ändå är fallet. Nedan följer ett axplock med indikatorer från de två första 

dimensionerna. 

Det faktum att det tills vidare råder borgfred på den parlamentariska arenan i frågan om 

monarkins ställning har i viss grad givit statsskicket och statschefen en viss stabilitet och en 

solid grund att stå på.
213

 Den folkvalda majoritet har avstått från att initiera en utvärdering 

över huruvida statschefen fullföljer sina uppgifter, den enda möjligheten, vid sidan om 

religionsavvikelse, som kan aktualisera en tronavsägelse.  

En annan indikator på legalitet är det faktum att fackjuridiska uttalanden i studiens material 

ger en bild av att institutionen och statschefen någorlunda håller sig inom ramen för de lagar 

och normer som omgärdar monarkin stödjer slutsatsen att monarkin har legitimitet i denna 

första dimension. Även om bilden av en statschef som i regel utför sitt arbete väl möjligen har 

anfrätts något om man tillåts göra en tolkning av statschefens sjunkande förtroendekurva. 

Det finns indikatorer på att monarkins traditionella auktoritet givit den en viss ställning hos 

det svenska folket, där det yttersta beviset för detta vilar på det än så länge betryggande stöd 

som monarkin återkommande har i opinionsmätningar. Den tradition och det historiska arv 

som monarkin symboliserar har enligt bl.a. SOM institutets opinionsundersökningar bidragit 

till att monarkins ställning har kunnat bevaras.
214

  

Det är emellertid först i den tredje legitimitetsdimensionen, samtycke, som monarkins 

legitimitet riktigt kan knytas. Värdena över tid i figur 2 och 3 har betydelse för samtycke. Den 
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svenska monarkin har 2011 ett relativt stort stöd bland det svenska folket när de tillfrågas om 

sina inställningar till monarkin. Genom att hänvisa till monarkins folkliga uppbackning säger 

sig även vissa principiella republikaner i Sveriges riksdag acceptera monarkin trots dess 

upplevda oförenlighet med demokratins principer. Kristdemokraten Ingvar Svensson menar 

2010 att: 

”Jag har en pragmatisk inställning. Monarkin har fungerat bra och därför tycker jag den ska vara kvar. Min 

inställning är att jag är principiell republikan men pragmatisk monarkist.”
215

 

Det som man inte bör bortse ifrån när man funderar på monarkins roll i framtiden är, vid sidan 

om generations och medborgarskapsaspekterna, det faktum att monarkins stöd bland svenska 

folket över lag har sjunkit och framför allt har svenska folkets förtroende för delar av 

monarkins företrädare sjunkit under en längre tid.
216

 Den beroenderelation mellan 

institutionen och statschefen som studien accentuerar gör sig, enligt analysen av SOM 

institutets data, gällande när man slår ihop resultaten av alla undersökta grupper. Diagrammet 

nedan visar att samtycket till institutionen och förtroendet för statschefen i hög grad hör ihop. 

Figur 10: Total procentfördelning i utfallsmodellen. (Källa: Super Riks SOM 1986-2011). 
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Det finns indikatorer på att förtroendet för kungahuset har sjunkit på senare tid även bland 

somliga riksdagsledamöter.
217

 Däremot visar en annan undersökning gjord av Svenska 

Dagbladet från 2011 att det delvis ändå föreligger ett tämligen stort förtroende hos de 

folkvalda i Riksdagen för kungahuset, beroende på hur stor tilltro resultatet av 

undersökningen tillmäts.
218

 

Om denna legitimitetsdimension som handlar om samtycke är den mest viktiga och centrala 

när man undersöker den svenska monarkins legitimitet går självklart att diskutera men givet 

att opinionsstödet enligt riksdagsledamöter är viktigt så kan det vara problematiskt för 

institutionen på sikt om förtroendet och stödet fortsätter att dala. Mehmet Kaplan, 

riksdagsledamot från Miljöpartiet har år 2012 uttryckt en sådan åsikt: 

”Så länge det finns ett folkligt stöd tycker jag inte man ska ändra. Om det blir ett läge där det folkliga stödet inte 

finns bör man se över det.”
219

 

Det finns indikatorer på att monarken som person har problem med opinionen, i den 

meningen att flertalet människor vill se ett tronskifte.
220

 Även bland riksdagsledamöter från 

såväl monarkitrogna som monarkikritiska partier finns sådana åsikter.
221

 Om monarken som 

person åtnjuter legal legitimet och traditionell auktoritet kan denna studie med säkerhet inte 

uttala sig om, däremot visar studien att denne står inför utmaningar vad gäller samtyckes 

dimensionen av legitimitet då dennes stöd möjligen närmar sig en kritiskt låg nivå. 

Det som är viktigt att ha i beaktande är den relation som de tre legitimitetsdimensionerna har 

till varandra när man resonerar om hur monarkins legitimitetbas ser ut och om monarkin är 

legitim inom de tre dimensionerna. Som anfördes i den teoretiska diskussionen skall dessa 

inte ses isolerade från varandra, vilket skulle innebära att ett maktsystem teoretiskt kan klara 

sig med bara en eller två av dessa dimensioner att luta sig mot. Givet de begränsande 

förutsättningarna att bedöma legitimiteten kan det konstateras att monarkins legitimitet, i den 

mån den går att bedöma, vilar tungt i folkopinionen. Även om stödet för monarkin som 

institution sjunkit sista tiden så har det skett från en hög position och stödet förblir enligt mig 
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alltjämt betryggande.
222

 Vad som däremot skiljer statschefens legitimitet som person jämfört 

med den institution denne representerar är att dennes förtroende besvärande nog har sjunkit 

och befinner sig nu under förtroendet för institutionens potentiella efterträdare dvs. 

kronprinsessan.  

Resultatet av den empiriska analysen blir därför möjligen något blandat. 

Konstellationsmässigt ligger studiens empiriska resultat närmast det första utfallet i den 

uppställda matrisen. Detta som en följd av institutionens enligt mig fortsatta stöd i opinionen 

(2011). Det trendmässiga förtroendet för statschefen är enligt figur 3 på nedgång men jag 

bedömer att det inte är förbrukat. På sikt kan dock statschefens något vacklande stöd, enligt 

beroendeställningen mellan institution och monark som bekräftas av resultatet i figurerna 4 

och 10, föra monarkin närmare det fjärde utfallet, därav det blandade resultatet. Ett alternativt 

resultat hade möjligtvis blivit fallet om det hade varit möjligt att knyta monarkins legitimitet 

också till någon av de andra legitimitetsdimensionerna.  

Hade en allmän vedertagen uppfattning om statschefens kroniska illegitimitet accentuerats i 

det undersökta materialet rörande den legala dimensionen hade den monarkiska statsformen 

möjligen fått svårt att stoltsera med en legitim ställning. En liknande diskussion om 

monarkins avlegitimering hade uppkommit i resultatdelen om det i samtyckesdimensionen 

varit uppenbart att stödet för institutionen, dvs. den monarkiska statsformen skadats 

proportionerligt med förtroendet för kungahuset. En delikat övervägning hade under andra 

förutsättningar också spårats till den andra dimensionen som rör värderingar, som moraliskt 

rättfärdigar monarkin. Hade det gått att påvisa övertygande brist på värderingar som 

rättfärdigar exempelvis arvsprincipen och inte bara underläge i förhållande till alternativa 

värderingar, så hade obetingat ett legitimitetsunderskott avtecknat sig.  

7.2 Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att studera hur den svenska monarkins legitimitetsbas ser ut i 

Sverige. Till min hjälp hade jag mätinstrument som tillät mig att analysera data och text, 

huvudsakligen från den svenska monarkidiskursen. Detta hjälpte mig att sätta mig in i framför 

allt de argument men även den statistik som lyftes fram och som kunde ge mig ökad kunskap 

och insikt om varifrån den svenska monarkin hämtade sin legitimitet. 
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7.3 Avslutande diskussion 

Det jag förhoppningsvis har bidragit med genom den här studien är en ökad insikt om hur 

man lättare kan förstå den legitimitetsbas som utgör grundbultarna för monarkin i Sverige och 

se huruvida basen legitimerar institutionen respektive statschefen. Det jag har gjort när jag 

valde ut den svenska monarkin var att jag valde ut ett specifikt fall av detta fenomen, dvs. en 

monarki i en parlamentarisk demokrati. Eftersom fallet är del av en större population vore det 

både intressant och önskvärt om studien går att betrakta som ett bidrag till den större 

populationen.  

En del av det som begränsar denna studies möjligheter att sträcka sig utanför det specifika 

fallet är dels val av material och fallet i sig självt. Ett snävt urval av material som bottnar i en 

specifik kontext är bundet och behöver inte nödvändigtvis vara av relevans för andra 

populationer utanför det specifika fallet. Fallet i sig självt, den svenska monarkins 

legitimitetsbas och legitimitet behöver inte heller nödvändigtvis vara jämförbart ur 

legitimitetsperspektiv trots den kulturella och geografiska närheten med andra relativt 

homogena populationer. För att öka möjligheterna att kunna lägga anspråk på att härleda 

resultat från fallstudier av detta slag kan det vara lägligt att fler studier genomförs under 

liknande former för att dels kunna bekräfta eller falsifiera de resultat och slutsatser som denna 

studie levererade. Dels också för att kunna säga någonting om populationen utanför det 

specifika fallet. 
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