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Den första januari 1975 trädde en ny regeringsform i kraft i Sverige som i stort 

sett gjorde landet till republik i allt utom till namnet.1 Grundlagen, som vanligen 

kallas 1974 års regeringsform (RF 1974) efter det år då den slutgiltigt antogs av 

riksdagen, bär vissa unika drag men även dess tillkomst liksom historieskriv-

ningen om densamma präglas av en rad märkliga omständigheter som tillsam-

mans har föranlett denna förberedande studie. 

 

RF 1974 är en modern grundlag av västerländskt snitt. Den är inte anmärk-

ningsvärt lång, men heller inte anmärkningsvärt kort och liksom andra grundla-

gar utgör den till största delen ett grundläggande regelverk för de centrala stats-

organens sammansättning och verksamhet. Sedan 1976, men alltså inte ur-

sprungligen, finns dessutom ett kapitel om grundläggande individuella fri- och 

rättigheter, precis som i de flesta andra länders grundlagar. Det som gör RF 

1974 unik är statschefens ställning. Den är unikt svag eftersom den inte tilldelar 

honom några egentliga uppgifter och eftersom den i detta avseende bara kan 

finna sin motsvarighet hos statschefen i en annan av världens alla stater, nämli-

gen Nordkorea.2 Till de märkliga dragen hör även att den utarbetades i en av 

världens mest stabila demokratier, som hade världsrekordet i inre och yttre fred 

och som styrdes efter världens då näst äldsta konstitution. Reformen genom-

fördes med oklara motiv och utan något folkligt engagemang, snarare med ett 

omvittnat och efterhand växande folkligt motstånd. I litteraturen beskrivs den 

däremot helt kortfattat som ett led i en naturlig utveckling och där den politiska 

processen bakom reformerna framställs som relativt ointressant, vilket får till 

följd att vi faktiskt inte får veta varför vi har den konstitution vi har idag. Icke 

desto mindre framstår i ett efterhandsperspektiv hela denna förhållandevis has-

tiga konstitutionella förvandling av de grundläggande dragen av den svenska 

statsbildningen som en revolution. Men det var inte en högljudd revolution 

med kulor och krut och folk på gatorna utan en mycket tystlåten revolution 

som synbarligen helt och hållet iscensattes av delar av det politiska etablisse-

manget. 

                                                
1 Värdefulla synpunkter på tidigare versioner av denna text har lämnats av Martin Åberg och Hans 
Lödén vid Karlstads universitet, Carl Holmberg vid Göteborgs universitet samt Stefan Dalin vid Mitt-
universitetet. De ska dock inte lastas för kvarvarande fel och brister. 
2 Han kallas i engelsk översättning The President of the Presidium of the Supreme People’s As-
sembly, leder visserligen presidiets arbete som har vidträckta befogenheter, men har som sina per-
sonliga uppgifter endast att representera staten samt att mottaga kreditiv- och rappellbrev. (Socialist 
Constitution of the Democratic People’s Republic of Korea, Chapter VI. State Organ, Section 3. The 
Presidium of the Supreme People’s Assembly, i synnerhet Article 111, 
http://www.kcckp.net/en/great/constitution.php?9 [2010-04-15]) I för närvarande 156 paragrafer i RF 
1974, nämns statschefen i tio. De är inte fler än att de kan citeras i detta sammanhang, vilket görs i 
bilagan sist i denna framställning. 
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I denna framställning har konturerna tecknats av den del av författningsfrågans 

utveckling som rörde statschefens ställning, fram till den slutliga riksdagsom-

röstningen i februari 1974. Fokus har legat på att studera framväxten av de sär-

drag som kännetecknar denna grundlag, dess tillkomst, med det övergripande 

målet att formulera nya frågeställningar för framtida och mer detaljerade studier 

i ämnet. De empiriska studierna har koncentrerats till men inte begränsats till 

den politiska process som ägde rum inom det socialdemokratiska partiet under 

perioden 1953-1974. En mer preciserad problemställning presenteras i följande 

avsnitt. 

 

 

Vetenskaplig kontext och problemställning 

 

Här finns inte utrymme att beskriva en detaljerad internationell kontext förut-

om att teckna konturen till det kanske tydligaste av de gemensamma drag som 

präglar den internationella statsrätten: Stater byter inte konstitution hur som 

helst, vilket bl.a. framgår av Jan-Erik Lanes översiktliga Constitutions and political 

theory eller av Constitution Finder, en databas innehållande världens staters i stort 

sett samtliga konstitutioner i engelsk översättning.3 Större eller mindre juster-

ingar i befintliga konstitutioner görs ofta kontinuerligt, beroende på hur detalje-

rade de är. I den kortfattade och mycket allmänt hållna amerikanska konstitu-

tionen, som trädde i kraft 1789, har i skrivande stund endast 28 ändringar hit-

tills genomförts (formellt i form av författningstillägg) varav de första tio sked-

de vid ett och samma tillfälle 1791.4 Åtskilliga områden inom såväl samhällslivet 

som den statliga administrationen regleras överhuvudtaget inte av konstitutio-

nen, alternativt regleras i mycket korthuggna rättighetsförklaringar, med följd att 

nödvändiga preciseringar eller tolkningar av konstitutionen har fått göras an-

tingen med hjälp av ordinarie lagstiftning eller med hjälp av praxis, ofta i form 

av domstolsbeslut. I den ytterligt detaljerade indiska konstitutionen görs följakt-

ligen ständigt nya ändringar. Själva frågan om vad och hur mycket som ska re-

gleras i den skrivna konstitutionen kan för övrigt i sig vara en källa till konflikt. 

Totala författningsreformer har historiskt sett genomförts vanligen efter eller i 

                                                
3 Lane, Jan-Erik; Constitutions and political theory. Manchester University Press, Manchester, 1996. 
kap. 4 samt http://confinder.richmond.edu/, University of Richmond, Virginia, USA. (2010-04-15) 
4 För dessa och liknande allmänt kända och vedertagna uppgifter hänvisas genomgående till Consti-
tution Finder samt till handböcker i ämnet. 
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samband med krig, inbördeskrig eller revolutioner, i några enstaka fall som ett 

led i statsledningens förberedelser för detsamma. I de flesta övriga fall har det 

skett i samband med andra stora omvälvningar såsom att staten blivit självstän-

dig. I de fall de har genomförts, har de vanligen bekräftats i en folkomröstning, 

t.ex. innan författningsreformen i Danmark 1953, då bl.a. parlamentets första 

kammare avskaffades och kvinnlig tronföljd infördes. Några andra välkända 

exempel härpå är de forna axelmakterna efter andra världskriget, där de allierade 

upphävde dessa staters konstitutioner eftersom de ansågs ha legat till grund för 

angreppskrigen och staternas i övrigt aggressiva inrikes- och utrikespolitik. An-

dorra fick sin konstitution 1993 efter att Europarådet ställt en sådan som krav 

för medlemskap. Antigua och Barbuda fick sin konstitution i samband med 

självständigheten från Storbritannien 1981. 

 

Det första som slår betraktaren av RF 1974 är att den inte har tillkommit på 

grund av något av de ovan uppräknade skälen. Landet hade inte blivit självstän-

digt, hade inte upplevt inhemsk politisk separatism, krig, ockupation eller revo-

lution och några planer på ett maktövertagande av någon grupp i samhället har 

inte blivit kända. 

 

Det andra slående draget framträder i såväl förarbetena som i den politiska de-

batten som föregick regeringsformens tillkomst: Den ska inte tolkas och den 

ska inte vara normativ, endast deskriptiv. Internationellt är variationen även 

bland demokratierna mycket stor vad gäller skillnaden mellan vad som är att 

betrakta som den verkliga konstitutionen, d.v.s. praxis, och den skrivna konsti-

tutionen. I den kontinentala europeiska rättstraditionen har man i ovanligt hög 

grad strävat efter att kodifiera praxis,5 men även som en europeisk produkt be-

traktad framstår RF 1974 och dess tillkomsthistoria som ett mycket långt drivet 

försök att lagfästa den verkliga konstitutionen. Det är möjligen av den anled-

ningen som forskningen kring RF 1974 med några undantag har uteblivit, vilket 

förklaras av en av de flitigaste svenska författarna inom det statsrättsliga områ-

det, statsvetaren Olof Petersson: ”På det hela taget spelar grundlagstolkningar 

(…) en relativt liten roll i svensk offentlig rätt. I händelse av konflikt mellan 

grundlagen och någon viss bestämmelse är inställningen snarast att ändra 

grundlagstexten, inte att omtolka den.”6 Statsvetaren, förra statsrådet och förra 

talmannen Björn von Sydow7 (f. 1945) refererar i sin monografi om den svens-

                                                
5 Lane s. 10-15 
6 Petersson, Olof; Den offentliga makten. SNS förlag, Stockholm, 2007. s. 47 
7 Bl.a. statsråd 1994-2002 samt talman 2002-2006 
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ka enkammarreformen (varom mera nedan) två kanadensiska forskare, Keith 

Banting och Richard Simeon, som båda konstaterar två saker: 1) Väljare priori-

terar inte författningsfrågor högt, med följd att dessa frågor i hög grad drivs av 

de politiska eliterna samt att 2) de delar av de politiska eliterna som redan har 

makt inom den rådande författningen, ogärna avstår den i samband med för-

fattningsreformer.8 Sett i ljuset av det ovan sagda, kan man lite hårddraget ut-

trycka det som att den offentliga maktutövningen inte sker utifrån regerings-

formen utan att regeringsformen snarare utgör ett sorts samarbetsavtal mellan 

de partigrupper som en gång skrev den.  

 

RF 1974 hade nog inte framstått som en så unik skapelse om det inte varit för 

det faktum att Sverige är en monarki. Det är nämligen krocken mellan monar-

kin och strävan att skapa en helt igenom deskriptiv regeringsform för en demo-

kratisk stat som har fått den unika konsekvensen att statschefen saknar en ar-

betsbeskrivning. Av vad som är känt i nuläget förefaller den internationella litte-

raturen inte ha mycket att tillföra i ämnet eftersom man bland västvärldens mo-

narkier alltså inte i något fall har försökt kodifiera praxis i så hög grad som man 

gjorde i Sverige 1974. Ett närliggande problem nämns kort i en uppsats av 

Cheryl Saunders, när hon jämför den helt på parlamentsbeslut och praxis vilan-

de brittiska konstitutionen med några av de samväldesmonarkier (Australien, 

Kanada och Nya Zeeland) som har valt att låta statslivet vila på en skriven kon-

stitution, med konsekvens att monarkens ställning i statslivet i dessa fall upplevs 

ha stärkts.9 I modern tid finns åtminstone ett exempel på en kreativ lösning av 

problemet att i en skriven konstitution förena monarki med demokrati, nämli-

gen i det 1993 återupprättade kungariket Kambodjas konstitution. I paragrafer-

na 7 och 8 anges bl.a. att ”[t]he King of Cambodia shall reign but shall not gov-

ern” samt att “[t]he King of Cambodia shall be a symbol of unity and eternity 

of the nation”.10 Några liknande försök att formulera statschefens uppgifter har 

dock inte gjorts i Sverige. 

 

Litteraturen om RF 1974 är framförallt av två slag: lagkommentarer och memo-

arlitteratur. Analyser av själva lagtexten och de uttalade motiven bakom den 

saknas förvisso inte, jämte redogörelser för det yttre förloppet vid regerings-

formens tillkomst, alltså när den och den utredningen tillsattes, vilka som deltog 

                                                
8 von Sydow, Björn; Vägen till enkammarriksdagen. Demokratisk författningspolitik i Sverige 1944-
1968. Tidens förlag, Stockholm, 1989. s. 19 
9 Saunders, Cheryl; Evolution and Adaption of the British Constitutional System. Constitutional Policy 
and Change in Europe. J J Hesse & N Johnson, red. Oxford University Press, Oxford, 1995. s. 82 
10 http://www.cambodia.gov.kh/unisql1/egov/english/organ.constitution.html#chapter2 (2010-04-15) 



 5

i arbetet, vad de kom fram till och vad det ledde till. Det omfångsrika standard-

verket Vår författning är ett exempel på ett sådant arbete liksom Grundlagarna, i 

båda fallen med Erik Holmberg som författare, i det förra fallet även tillsam-

mans med Nils Stjernquist.11 Båda deltog själva som experter i utredningsarbe-

tet som ledde fram till det färdiga grundlagsförslaget. Två andra exempel är 

Björn von Sydows uppsats Författningsutvecklingen och parlamentarismen sedan 1970 

samt statsvetaren Karl-Göran Algotssons monografi Sveriges författning efter EU-

anslutningen som trots titeln även rymmer en lite fylligare översikt av den svenska 

författningspolitiska debatten från 1950-talet och framåt.12 Än mer detaljerad är 

juristen och förra justitierådet Fredrik Sterzels Parlamentarismen i författningen, 

som innehåller en noggrann genomgång av såväl utredningsmaterialet som fö-

rarbetena till den nya författningen.13 Det gemensamma draget i den här typen 

av litteratur är alltså att den till största delen – om än förtjänstfullt - uppehåller 

sig vid utredningarnas färdiga betänkanden och resultatet av de politiska beslu-

ten, men sällan analyserar de komplicerade processer som ledde fram till utred-

ningsförslagen och därefter lagtexten. När exempelvis Algotsson refererar hur 

”departementschefen” formulerar sig om statschefsämbetet i 1973 års proposi-

tion om ny regeringsform, så är det visserligen formellt korrekt att justitieminis-

tern Lennart Geijer var den högste politiskt ansvarige för propositionens till-

komst, men innan chefen för justitiedepartementet satte sig vid skrivmaskinen 

hade innehållet ner på detaljnivå tröskats i utredningar och vid partiöverlägg-

ningar under åtskilliga år dessförinnan.14 Det resultat som presenterades i pro-

positionen till riksdagen var alltså en sammanställning av en oändlig mängd 

kompromisser såväl inom som mellan partierna. Litteraturen tenderar att i vart 

fall inte fördjupa sig i detta utan tillskriver istället på det hela taget besluten och 

lagtexterna som helhet en mycket en rationell innebörd och att författningsfrå-

gan utöver kammarreformen (d.v.s. avskaffandet av Första kammaren) inte syf-

tade till att leda till någon förändring utan endast att kodifiera praxis. Ett verk 

som utöver utredningsmaterial och riksdagstryck även bygger på otryckt källma-

terial som dagböcker, är Björn von Sydows Vägen till enkammarriksdagen. Demo-

                                                
11 Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus & Regner, Göran; Vår författning. 13. uppl. Nor-
stedts juridik, Stockholm, 2003 samt Holmberg, Erik; Grundlagarna. Regeringsformen, successions-
ordningen, riksdagsordningen. 2. uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2006. 
12 von Sydow, Björn; Författningsutvecklingen och parlamentarismen sedan 1970. Politikens ramar 
och aktörer. Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson. Hjalmarsson & 
Högberg, Stockholm, 2004 samt Algotsson, Karl-Göran; Sveriges författning efter EU-anslutningen. 
SNS Förlag, Stockholm, 2000. 
13 Sterzel, Fredrik; Parlamentarismen i författningen. 2. uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 1999. 
(Institutet för Rättsvetenskaplig forskning; 117) 
14 Algotsson s. 84 
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kratisk författningspolitik i Sverige 1944-1968, där författaren mycket detaljerat be-

skriver och analyserar den del av författningsfrågan som ledde fram till enkam-

marreformen 1971. (Hans översikt av forskningsläget från 1989 års perspektiv 

har redan berörts ovan.) Den politiska processen i de fyra demokratiska riks-

dagspartierna spelar en central roll i framställningen, men här berörs även dags-

pressens opinionsbildning. Viktiga och mycket konsekvent genomförda av-

gränsningar begränsar dock studiens betydelse i detta sammanhang: von Sydow 

håller sig strikt till frågor som rör valsystemet och riksdagens utseende, fram-

ställningen begränsar sig till utvecklingen fram till och med 1967 och källmate-

rial från SKP/Vpk har inte använts, liksom inte heller remissyttranden från in-

tresseorganisationer. Så trots att åtskilliga av de personer som passerar revy i 

denna förstudie, även spelar viktiga roller i von Sydows monografi, är det på det 

hela taget en väldigt liten del av de empiriska resultaten i detta verk som kastar 

ljus över den frågeställning som strax presenteras.15 

 

Memoarlitteraturen som tillkom på 1970- och 80-talen har författats av de poli-

tiker och tjänstemän som själva deltog i författningsarbetet eller som betraktade 

författningsfrågans utveckling på mycket nära håll, däribland åter Erik Holm-

berg och Nils Stjernquist. Denna litteratur har, tillsammans med Torbjörn 

Bergmans analys av Torekovskompromissen, omedelbar relevans för syftet med 

föreliggande studie och kommer därför att presenteras detaljerat senare i fram-

ställningen. Ett viktigt teoretiskt arbete som Bergman använt sig av i sin av-

handling har använts även i denna studie och behöver en presentation redan 

här. 

 

Det kommer att framgå av de fortsatta resonemangen att en inte oväsentlig del 

av problemet med att förklara författningsfrågans utveckling handlar om att 

tolka de enskilda partiledarnas agerande i situationer där de hade att hantera 

konkurrerande målsättningar och – i varierande grad – delade meningar inom 

respektive parti, i detta sammanhang framförallt socialdemokraternas Tage Er-

lander (1901-1985)16 och moderaternas Gösta Bohman (1911-1997)17. I sin ofta 

citerade doktorsavhandling i statsvetenskap från 1968, för övrigt handledd av 

Nils Stjernquist, anger Gunnar Sjöblom fyra parametrar som påverkar partiets (i 

praktiken vanligen synonymt med partiledarens) verksamhet och de frågor som 

partiet driver: 1) Möjligheterna att erövra eller behålla regeringsmakten (med 

                                                
15 von Sydow 1989. s. 21 
16 Partiordförande och statsminister 1946-1969 
17 Partiordförande 1970-81 och statsråd 1976-1978 samt 1979-1981 
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eller utan hjälp av andra partier), 2) möjligheterna att förverkliga partiprogram-

met, 3) möjligheterna att få röster i kommande val samt 4) möjligheterna att 

hålla samman partiet och undvika partisplittring. Istället för att slentrianmässigt 

uteslutande låta partiprogrammet fungera som sjökort för hur ett parti navigerar 

i politikens farvatten, tecknar Sjöblom bilden av en mycket komplex miljö där 

partiledaren ständigt behöver göra avvägningar mellan flera ofta konkurrerande 

handlingsalternativ som får skilda konsekvenser för de fyra parametrarna. Sjö-

bloms resonemang kring sin fjärde parameter, den om möjligheterna att undvi-

ka partisplittring, är av särskild betydelse i detta sammanhang. Han anger fyra 

handlingsalternativ för en partiledare som vill försäkra sig om partisammanhåll-

ningen i en splittrande fråga: 1) initiera ett beslut som majoriteten kan ställa sig 

bakom, 2) rikta uppmärksamheten mot en annan fråga där partiet står enat, 3) 

låta likasinnade bereda och formulera problemet med den partisplittrande frå-

gan samt att 4) tillsätta en utredning med instruktionen att utreda frågan tillräck-

ligt länge för att den inte längre ska vara kontroversiell i partiet.18 Den precise-

rade problemställningen för denna studie blir därför: Hur kom partiledarna 

fram till rangordningen av de upplevda handlingsalternativen? 

 

För att ytterligare tydliggöra problemställningen har partiledarnas agerande i 

författningsfrågan att tolkats utifrån en teori om förhållandet mellan partiledare, 

partiorganisation och väljare, som presenterades av John D May i tidskriften 

Political Studies 1973. Liksom Sjöblom bygger Mays framställning på antagandet 

att ett politiskt parti är en hierarkisk organisation där olika nivåer har delvis 

skilda målsättningar och att de står under påverkan av olika grupper av aktörer. 

I detta sammanhang är Mays resonemang kring vad som skulle kunna översät-

tas ”ledande partiaktiva” (sub-leaders), exempelvis riksdagsledamöter och delega-

ter vid partikongresser, som han menar i högre grad än den högsta partiledning-

en drivs av partiprogrammet. ”Sub-leaders, relative to top leaders and non-

leaders, are substantive extremists. In a generally Left-of-centre party they are 

the most Leftist; in a generally Right-of-Centre Party they are the most Rightist 

cohort.” Den högsta partiledningen, menar han å andra sidan, står i högre grad 

under påverkan av både sympatisörer (väljare) och andra partier, d.v.s. drivs i 

högre grad av parametrar som valresultat och regeringsmakt. Just av den anled-

ningen gör de ledande partiaktiva det gärna till sin uppgift att vaka över att par-

tiledningen inte ”säljer ut” vad de uppfattar som partiets grundläggande värde-

ringar. Konsekvensen av det, och det är Mays huvudsakliga poäng, blir att parti-

                                                
18 Sjöblom, Gunnar; Party Strategies in a Multiparty System. Diss. Studentlitteratur, Lund, 1968. 
(Lund Political Studies; 7) s. 73-95, 201-202 samt 295 
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ledaren vanligen intar en sorts åsiktsmässig medlande mellanställning mellan 

partisympatisörerna och de ledande partiaktiva, som trots sin lilla numerär alltså 

har ett enormt inflytande på politiken per capita.19 För att bygga in en hypotes i 

frågeställningen: I vilken grad har partiledarna intagit en åsiktsmässig mellan-

ställning mellan partisympatisörerna och de ledande partiaktiva när de rangord-

nade de upplevda handlingsalternativen? 

 

 

Tillkomsten av 1974 års regeringsform 

 

Vid mitten av 1900-talet bestod ett av de mest betydelsefulla svenska särdragen 

i att landet sedan början av 1800-talet hade upplevt en internationellt sett myck-

et stillsam historia. Sverige hade inte genomlidit något inbördeskrig värt namnet 

på 200 år, hade inte upplevt någon statskupp på 140 år samt befunnit sig i fred 

med omvärlden ungefär lika länge. Landet styrdes efter världens då näst äldsta 

konstitution, 20 år yngre än den amerikanska och fem år äldre än den norska. 

Allt hade förvisso inte varit frid och fröjd. Folkökning bland de egendomslösa, 

jordbrukets rationalisering, industrialisering, urbanisering och internationell 

konkurrens hade sammantaget bidragit till sociala spänningar som bl.a. tagit sig 

uttryck i arbetskonflikter, i några fall med dödlig utgång. Till detta kom en lag-

stiftande makt som särskilt under halvseklet efter parlamentsreformen 1866 inte 

alltid gick i takt med folkopinionen. Spänningarna hade stegrats ytterligare i 

samband med de svåra försörjningsproblemen som blev en följd av den strikta 

neutralitetspolitiken under första världskriget. Dessa problem och motsättning-

ar odlas som bekant i den nationella historieskrivningen, men trots allt så mins-

kade eller löste de sig efterhand. Parlamentarismen samt riksdagens och de 

kommunala församlingarnas demokratisering slog igenom, inte utan debatt men 

ändå förhållandevis odramatiskt, 1918-1921. I inrikespolitiska frågor hade 

tyngdpunkten glidit över från kungen till statsrådet redan från 1860-talet under 

Karl XV20 (1826-1872), medan den mer engagerade kungliga inblandningen i 

utrikes- och försvarspolitiska frågor får sägas ha upphört efter Gustaf V:s21 

(1858-1950) utspel i samband med Borggårdskrisen 1914. Hela denna utveck-

ling ägde rum utan att några väsentliga förändringar gjordes i de delar av 1809 

                                                
19 May, John D; Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity, Politi-
cal Studies, vol. 21, (1973):2, s. 139, 144-145 samt 150-151 
20 Kung från 1859 
21 Kung från 1907 
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års regeringsform som rörde förhållandet mellan kung, statsråd och riksdag. 

Parlamentarismen genomfördes genom ändrad praxis, inte med hjälp av ändrad 

lagstiftning och fullbordades i och med utnämnandet av regeringen Edén 1917. 

 

I internationell politik hade Sverige sedan tidigt 1800-tal böjt sig som ett rö för 

vinden var gång det blåst upp till storm. Även om det hade hettat till vid några 

tillfällen kan den svenska utrikespolitiken knappast beskrivas som offensiv. Inte 

ens det urgamla Svealandskapet Ålands försök till återförening med Sverige 

ledde till något djupare engagemang från svensk sida, trots att 96% av ögrup-

pens invånare uttalade sig för detta 1918.  

 

Under Stora depressionen undvek landet den så förödande politiska polariser-

ing av det politiska livet som ägde rum i stora delar av omvärlden, och föll istäl-

let in i det nordiska mönstret med blocköverskridande samarbete och samling 

mot det politiska mittfältet. Det största politiska partiet sedan andrakammarva-

let 1917, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), hade sedan tidigt 30-

tal framträtt som den dominerande kraften i svensk politik och hade med ett 

kort avbrott varit vid makten sedan 1932, ensamt eller tillsammans med andra 

partier. 

 

Under ledning av Tage Erlander tog SAP sig an efterkrigstiden med ett radikalt 

och ambitiöst program med social och ekonomisk jämlikhet som riktmärke, av 

de borgerliga motståndarna anklagat för att leda till socialisering och planeko-

nomi. Programmet fick utstå hård kritik, men ett antal sociala reformer genom-

fördes och SAP lyckades behålla makten, 1951-1957 i koalition med bondeför-

bundet. Andrakammarvalet 1952 med vanns minsta möjliga marginal.  

 

1950 avled den mer än 90-årige Gustaf V och efterträddes av sin äldste son, 

Gustaf VI Adolf (1882-1973), kronprins sedan 1907 och alltså redan vid tron-

tillträdet 67 år gammal. Han hade sedan länge uppfattats som liberalt sinnad, 

var till skillnad från sin far en strikt anhängare av parlamentarismens principer 

och skulle komma att bli en av Sverige mest populära kungar genom tiderna. 

Regeringsformen gav honom vidsträckta befogenheter men i realiteten var hans 

uppgifter uteslutande ceremoniella, liksom de var för monarkerna i den övriga 

västvärlden. 

 

Den svenska successionsordningen ställde ännu vid den här tiden hårda krav på 

vem som fick ärva den svenska tronen. Kvinnlig tronföljd förekom överhuvud-
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taget inte och den prins som gifte sig med ”enskild svensk mans dotter”, d.v.s. 

en kvinna som inte var av kunglig börd, förlorade med automatik arvsrätten till 

tronen för sig och sina barn.22 År 1950 hade flera prinsar förlorat sin arvsrätt av 

den anledningen. Det främsta orosmolnet för det monarkiska statsskickets del 

var dock det faktum att den tilltänkta tronföljaren, Gustaf VI Adolfs äldste son, 

prins Gustaf Adolf (1906-1947), hade omkommit i en flygolycka i Danmark. 

Den nye tronföljaren blev istället Gustaf VI Adolfs ende sonson, kronprins 

Carl Gustaf23 (f. 1946), som vid dennes tronbestigning endast var fyra år gam-

mal. De enda arvsberättigade medlemmarna av kungahuset i övrigt var vid den-

na tid kronprinsens farbror, den barnlöse prins Bertil (1912-1997) samt ytterli-

gare två till åldern komna prinsar, Wilhelm (1884-1965) och Carl (1861-1951), 

som båda saknade arvsberättigade barn. Den Bernadottska dynastins framtid på 

Sveriges tron hängde från 1947 alltså på en skör tråd, i praktiken en ensam liten 

prins som mänskligt att döma därtill skulle få ärva denna tron decennier tidigare 

än vad som ursprungligen varit tanken. 

 

 

Författningsutredningen 

 

Nancy Eriksson24 (1907-1984), en av dem som allra tydligast skulle komma att 

profilera sig i författningsfrågan, skrev i sina oavslutade och postumt publicera-

de memoarer: ”När jag kom till riksdagen [1949] diskuterade de nya yngre soci-

aldemokratiska riksdagsmännen behovet av en ny författning med enmansval-

kretsar, enkammarsystem, ny maktdelning mellan kung och riksdag, men jag har 

inget minne av att republik särskilt poängterades.”25 

 

I denna tidsmiljö, januari 1953, väcktes två identiska motioner i riksdagens båda 

kammare, författade av några unga socialdemokrater, i Första kammaren av 

Valter Åman och Ulla Lindström, i Andra kammaren av Rolf Edberg, Gösta 

Netzén och Ossian Sehlstedt. Deras titel, ”angående en översyn av principerna 

                                                
22 Svensk författningssamling (SFS) 1949:579. Kungl. Maj:ts och Rikets Ständers fastställda Succes-
sionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets 
prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. 
svenska tronen, samt att Svea rikes styrelse tillträda, dat. Örebro den 26 september 1810, med de 
därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1949, av Konungen och riksdagen antagna föränd-
ringar. 3 samt 5 §§ 
23 Kung från 1973 
24 Riksdagsledamot 1949-1973 
25 Eriksson, Nancy; Nancy Eriksson minns. Bonniers, Stockholm, 1985. s. 172-173 
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och formerna för den parlamentariska demokratien och den författningsmässi-

ga ramen för vårt parlamentariska liv”, var bredare formulerad än vad det fak-

tiska innehållet krävde, vilket innebar förslag om att utreda frågan om riksda-

gens sammansättning samt frågan om att införa beslutande folkomröstning. De 

uttalade inspirationskällorna var den pågående författningsrevisionen i Dan-

mark samt de goda erfarenheter av enkammarsystem som motionärerna tyckte 

sig se i Norge (förenklat uttryckt) och Finland.26 

 

Konstitutionsutskottet (KU) rekommenderade visserligen avslag på motioner-

na, men hemställde samtidigt att riksdagen godkände en utredning som skulle 

komma med förslag om utbyggnad av institutet för rådgivande folkomröstning, 

om den definitiva sammansättning av Andra kammaren samt om Första kam-

marens sammansättning, ställning och funktion.27 Debatten om betänkandet, 

som föregick voteringarna, är mycket belysande eftersom argumenten för och 

emot författningsändringar som här presenterades sedan skulle återkomma un-

der frågans fortsatta behandling under de påföljande två decennierna, och för-

tjänar därför ett kortare referat. 

 

Betänkandet kan sägas ha gått motionärerna åtminstone halvvägs till mötes, 

men intresset från såväl ledamöterna som allmänheten var minst sagt ljummet, i 

synnerhet från motionärernas partikamrater som framförallt var de som äntrade 

talarstolen i Första kammaren och som ställde sig oförstående till författnings-

frågan i sin helhet. Herrar Lindén och Elowsson, båda (s), antydde att delar av 

oppositionen tillstyrkt utredningen endast i syfte att ändra valsystemet till deras 

egen fördel. Karl Johan Olsson (s) förklarade att det enligt hans ”mening inte 

inträffat någonting som motiverar en allmän författningsrevision” och herr 

Hällgren (s) ville inte ”ge sig in i några äventyrligheter”. Karl August Johansson, 

också (s), deklarerade att han ”[e]fter ett 23-årigt ledamotskap i detta utskott 

[KU] har kommit fram till den uppfattningen, att man inte i onödan – och dit 

räknar jag det fall som nu föreligger – skall företa några förändringar i våra för-

                                                
26 Bihang till Riksdagens protokoll år 1953. Tredje samlingen, Motioner i Första kammaren nr 1-500. 
Nr 63. Av herr Åman och fru Lindström, om en översyn av principerna och formerna för den parla-
mentariska demokratien och den författningsmässiga ramen för vårt parlamentariska liv samt Bihang 
till Riksdagens protokoll år 1953. Fjärde samlingen. Första bandet. Motioner i Andra kammaren nr 1-
333. Nr. 83-89. Nr. 89. Av herr Edberg m.fl., angående en översyn av principerna och formerna för 
den parlamentariska demokratien och den författningsmässiga ramen för vårt parlamentariska liv. s. 
12 samt 15 
27 Bihang till Riksdagens protokoll 1953. Femte samlingen. Första avdelningen – Andra avdelningen. 
Konstitutionsutskottets utlåtande och memorial nr 1-21. Nr 17. Konstitutionsutskottets betänkande 
med förslag på skrivelser i författningsfrågor. s. 55 
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fattningar. Det måste ligga mycket starka och bärande skäl bakom sådana åtgär-

der”. Mot detta reste en av motionärerna, Ulla Lindström, ett argument som 

senare skulle komma att användas genomgående i författningsdebatten av dem 

som krävde förändring. Hon förklarade att det visserligen inte fanns någon 

stark folkopinion bakom kraven på författningsrevision, ”[m]en styrkegraden 

hos en opinion är icke liktydig med styrkan i den aktualitet som ett frågekom-

plex har”.28 

 

Debatten i Andra kammaren samma dag blev förhållandevis långvarig. Liksom i 

Första kammaren var det bara motionärerna som egentligen försvarade motio-

nerna, även om en och annan av de övriga ledamöterna kunde hålla med i delar 

av deras resonemang. Argumentationen var i övrigt mycket snarlik den i Första 

kammaren. Motståndarna till motionen utgjordes i debatten framförallt av 

andra socialdemokratiska riksdagsmän, men bilden kompliceras av att folkparti-

et utifrån rättviseskäl argumenterade för ett avskaffande av Första kammaren.  

 

Herr Hallén (s) inledde debatten med att precis som partikamraterna i Första 

kammaren avge det huvudsakliga argumentet mot en författningsutredning: 

”Det räcker inte med att en del av pressens män för fram detta från sina partier 

och speciellt då folkpartiet, utan man vill på något sätt märka att folket är med 

[som under tidigare författningsreformer]. Där brister det åtskilligt i bevisning-

en.”29 En av motionärerna, herr Sehlstedt, gick i svaromål och medgav att det 

förvisso saknades en folklig opinion i författningsfrågan men förklarade att det 

var ”naturligt att politiker och statsvetare, som uppehåller sig i parlamentaris-

mens atmosfär, känner starkare behov att driva på och att engagera sig för re-

former som syftar till att hålla parlamentarismen i nivå med själva tidsutveck-

lingen.” Han ville med sina förslag förkorta ”avståndet mellan dem som träffar 

avgörandena och dem som utdelar fullmakterna”. Han visade sig som en kon-

sekvens av detta dessutom vara en mer uttalad anhängare av enkammarsystemet 

än vad han låtit påskina i sin motion: ”Praktiskt taget alla rationalitets- och ef-

fektivitetsskäl talar för enkammarsystemet.”30 En annan av motionärerna, herr 

Edberg, kritiserade konstitutionsutskottet för att vara konservativt, även om 

                                                
28 Bihang till Riksdagens protokoll 1953. Femte samlingen. Första avdelningen – Andra avdelningen. 
Konstitutionsutskottets utlåtande och memorial nr 1-21. Nr 17. Konstitutionsutskottets betänkande 
med förslag på skrivelser i författningsfrågor samt Riksdagens protokoll 1953. Första kammaren. 
Andra bandet. Nr 15-24. Nr 20. Lördagen den 16 maj. s. 46-47, 49, 51, 62 samt 68  
29 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 9 
30 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 12-14 
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han medgav att de konstitutionella formerna fram till nu fungerat ”i stort sett 

effektivt”. Han anförde en variant på Ulla Lindströms ovan citerade argument: 

Frånvaro av folklig opinion i författningsfrågor kan inte anses utgöra något 

hinder för förändring om ”praktiska och rationella skäl talar för vissa föränd-

ringar”. Var inte det faktum att så många politiska debattörer hade diskuterat 

frågan om folkomröstning under den senaste valrörelsen ett symptom på något 

slags folkligt intresse, frågade han sig retoriskt.31 Repliken från herr Hallén gick 

ut på att betona såväl allmänhetens som de flesta av riksdagsledamöternas totala 

ointresse för frågan. Trots att det var revolutionerande förslag som debatterades 

så var ingen allmänhet och endast en bråkdel av ledamöterna närvarande i 

kammaren. Samma ointresse i författningsfrågor hade dessutom rapporterats 

från Danmark, som några veckor senare skulle gå till folkomröstning för att ta 

ställning till ett förslag om avskaffande av deras första kammare (landstinget).32 

(För att alls få danskarna till valurnorna, hade författningsfrågan nämligen be-

hövt ”kryddas” med frågan om införande av kvinnlig tronföljd, med anledning 

av att det endast hade fötts döttrar i den kungliga familjen.) Anföranden med 

liknande innebörd hölls av herrar Hall (s), Håstad (h) och Fast (s). Herr Jonsson 

i Haverö (s) gjorde likadant och tillade att han under sina år i riksdagen utveck-

lat ”en stor vördnad för vår konstitution” och i detta instämde herrar Orgård, 

Severin i Gävle, Asp, Jonsson i Järvsund och Lindström, alla (s).33 

 

Även herr Netzén försvarade därefter sin motion i talarstolen och erkände som 

övriga motionärer att det saknades ett folkligt intresse för en författningsdebatt, 

men försökte stjälpa över bevisbördan på konstitutionsutskottet genom att av-

kräva dem en precisering av de ”övervägande skäl” som fanns mot en författ-

ningsrevision. Han efterträddes i sin tur av herr Ohlin, folkpartiledaren, som 

blev en av de ytterst få riksdagsledamöter utöver motionärerna som argumente-

rade för en författningsrevision. Han anförde att folkpartiet var anhängare av 

att avskaffa Första kammaren, och det helt och hållet av rättviseskäl, i syfte att 

stärka folkets direkta inflytande över samhällsangelägenheterna. (Första kamma-

ren valdes av landstingen och stadsfullmäktige, vid den här tiden en åttondel av 

ledamöterna årligen.) Hans parti kunde möjligen förlora något eller några man-

dat på kuppen, men det var det värt. Han avvisade dessutom alla jämförelser 

                                                
31 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 21 samt 23-24 
32 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 28 
33 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 35, 39-40, 51 samt 56-57 
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med andra länders parlamentariska system eftersom han ansåg att varje lands 

situation är unik.34 

 

Sjuttiotre sidor in i debatten visar det sig att även herr statsministern Erlander 

är närvarande. Han hade inte tänkt delta i debatten alls, men tog nu till orda 

med anledning av herr Ohlins anförande. Erlander menade att demokratin mås-

te vara funktionsduglig, d.v.s. ett parlamentariskt system måste kunna skapa 

handlingskraftiga regeringar, en möjlighet som enkammarsystem bidrar till att 

försvaga. Han menade att det visst var relevant att göra internationella jämförel-

ser i det här avseendet och angav den tyska Weimarförfattningen som det all-

varligaste varnande exemplet. Det var partisplittringen och den handlingsförla-

made riksdagen som hade lagt grunden till nazistpartiets maktövertagande efter-

som nazisterna betonat just sin handlingskraft. Denna uppfattning i författ-

ningsfrågan skulle han komma att hålla fast vid under de resterande 30 åren av 

sitt liv. Ohlin replikerade i ett av debattens sista väsentliga inlägg att det inte var 

det tyska enkammarsystemet som banat väg för Hitler, utan författningens 

fullmaktsparagraf som i slutändan hade resulterat i en oönskat stark regering.35 

 

Några intryck av debatten är att den intresserade ”en bråkdel” av riksdagsleda-

möterna och ingen allmänhet, att det utöver motionärerna framförallt var folk-

partiet som eftersträvade en författningsrevision men att debatten till allra störs-

ta delen fördes inom det socialdemokratiska partiet, mellan majoriteten som var 

nöjd eller rent av kände vördnad för den dåvarande konstitutionen, och motio-

närerna som vid den här tiden förefaller ha representerat en obetydlig minoritet. 

 

De främsta argumenten mot en författningsrevision var alltså att det den riske-

rade att försvaga regeringsmakten, men allra främst att det saknades folkligt 

intresse för frågan. Motståndarna återkom gång på gång till detta. Tvärtom, 

menade herr Hall (s), visade 30 år av allmän rösträtt att svenskarna i allmänhet 

var nöjda med sin författning. Herr Håstad (h) frågade nästan skämtsamt hur 

svenska folket skulle reagera om tidningarna en dag meddelade att konstitu-

tionsutskottet föreslagit riksdagen att 1809 års regeringsform skulle ersättas 

med en ny?36 Elis Håstad (1900-1959), professor i statsvetenskap, skulle inte få 

                                                
34 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 58, 68 samt 70 
35 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 73, 75-76 samt 80 
36 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 35 samt 39-40 
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leva länge nog för att få se att det var precis det som skulle inträffa. 

 

Argumenten för en författningsutredning var uteslutande rationalistiska. Den 

statliga maktutövningen skulle bli effektivare, riksdagen skulle komma närmare 

väljarna och folkliga opinioner skulle snabbare få genomslag i praktisk politik, 

utan att hämmas av de gamla opinioner som satt representerade i den bara 

gradvis omvalda Första kammaren. Några historiska skäl för förändring angavs 

aldrig i debatten. Traditionen var inget argument mot förändring, motionärerna 

blickade aldrig bakåt utan framåt och ville just av den anledningen ”hålla parla-

mentarismen i nivå med själva tidsutvecklingen”, som herr Sehlstedt uttryckte 

det.37 Ett särskilt intressant drag är att samtliga motionärer som deltog i debat-

ten utan omsvep medgav att det saknades folkligt intresse för en författningsut-

redning, men att det inte var något problem för dem. Någon folklig opinion 

behövde varken väckas eller vinnas, det viktigaste och avgörande var att frågan 

var betydelsefull, kan man tolka fru Lindström i Första kammaren. Rationella 

skäl vägde tyngre än folkligt (o)intresse. 

 

Riksdagsdebatten den 16 maj 1953 skulle långt senare visa sig få en obestridlig 

men då säkerligen otippad vinnare. Den vinnaren var alltså inte herr Håstad (h) 

och han återfinns heller inte bland någon av de övriga citerade riksdagsledamö-

terna men 20 år senare skulle det visa sig att det var precis hans partis vision 

som blev verklighet, nästan till punkt och pricka: 

 

”Riksdagen bör förvandlas till ett demokratiskt instrument för viljan hos folk-

majoriteten. Detta förutsätter, att all makt lägges i riksdagens händer, medan 

alla andra organ, regeringen, domstolarna o.s.v., helt måste vara underordnade 

riksdagen. Regeringen skall utses av riksdagen, som därmed också kan återkalla 

en regering eller ett enskilt statsråd. Regeln bör vara den gamla kända: Ingen 

över, ingen vid sidan av folkrepresentationen. Riksdagen ensam skall bestäm-

ma.” 

 

Riksdagsledamoten var herr Senander och partiet vars åsikter han framförde var 

Sveriges Kommunistiska Parti.38 

 

Historien om den fortsatta hanteringen av författningsfrågan har i det följande 
                                                
37 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 12 
38 Riksdagens protokoll 1953. Andra kammaren. Tredje bandet. Nr 19-24. Nr 20. Lördagen den 16 
maj. s. 33 
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framförallt tecknats med hjälp av tidigare forskning och mötesprotokoll men 

frågan skymtar även fram i några memoarböcker och andra liknande tillbaka-

blickar som författats av några av de närmast inblandade och ansvariga tjänste-

männen och politikerna. I den mån frågan värderas, är det till stora delar argu-

menten från 1953 års riksdagsdebatt som tas till användning. Återkommande är 

även vittnesmålen om det folkliga ointresset, ofta parad med en folklig oro för 

monarkins framtid samt att ingen ens i ansvarig ställning verkar ha känt något 

djupare engagemang för frågan.  

 

Till den litteratur som inte främst kan hänföras till kategorin politiska memoarer 

hör, från pärm till pärm, fjärde numret av Statsvetenskaplig tidskrift 1976. Det är 

nämligen ett temanummer där ett urval personer (män), som under olika perio-

der varit iblandade i förarbetena till de nya grundlagarna, ger en personligt fär-

gad bild av den del av arbetet som de kunnat överblicka. Urvalet i den följande 

översikten har gjorts för att fokusera på vad som förefaller utgöra de unika eller 

i övrigt anmärkningsvärda dragen under den långdragna politiska processen och 

utgår från nämnda temanummer men varvas med relevanta delar av den i övrigt 

studerade memoarlitteraturen. 

 

Med anledning av den ovan refererade riksdagsdebatten, tillsattes året därefter 

den s.k. Författningsutredningen under ledning av veteranpolitikern och social-

demokraten Rickard Sandler39 (1884-1964). Tage Erlander berättade många år 

senare att han överraskades av att utredningen kom att ägna sig så mycket åt det 

inre arbetet i regeringen. ”Det fungerade relativt hyggligt och om det behövde 

reformeras var det en uppgift som krävde större erfarenhet av regeringsarbetet 

än vad den sandlerska utredningen hade (…).” Sandler var den enda ledamoten 

i utredningen som själv varit statsråd.40 

 

Nils Stjernquist, statsvetare och expert i såväl Författningsutredningen som den 

efterföljande Grundlagsberedningen (1917-2000), skriver i temanumret att frå-

gan om en total nyskrivning av regeringsformen diskuterades första gången vid 

ett sammanträde i Lysekil sommaren 1957 och att beslut om detta togs vid ett 

sammanträde i Falkenberg hösten året därpå. ”Det märkliga är, att beslutet om 

en total nyskrivning mötte så ringa motstånd”, skriver han.41 

 
                                                
39 Bl.a. finansminister 1920, statsminister 1925-1926 och utrikesminister 1932-1936 samt 1936-1939 
40 Erlander, Tage; 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz. Tidens förlag, Stockholm, 1982. s. 170 
41 Stjernquist, Nils; Statsvetenskaplig forskning kring den nya grundlagen, Statsvetenskaplig Tidskrift, 
årg. 79, (1976):1 s. 62 
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Ytterligare sex år gick innan en oenig utredning slutligen presenterade sitt för-

slag till ny regeringsform. Oenigheten bestod bl.a. i om riksdagen skulle ha en 

eller två kamrar, men i det stora hela var förslaget en kodifiering av praxis i för-

hållande till den då gällande ordningen, med det uttalade motivet att regerings-

formen i högre grad skull kunna fungera som pedagogiskt verktyg, att vara de-

skriptiv: ”Vid undervisning om det svenska samhället i skolorna bör författ-

ningstexten direkt kunna utnyttjas och ge upplysning om de grunder enligt vilka 

vårt land styras.”42 

 

En av utredningens egna experter, historikern och juristen Stig Jägerskiöld 

(1911-1997), förklarade senare det inte så genomarbetade förslaget till ny reger-

ingsform med den allmänna misstro mot jurister som infunnit sig efter andra 

världskriget. Reformer skulle vara totala, inte partiella och de skulle genomföras 

av politiker, inte jurister, vilket han menade i alltför hög grad kom till uttryck i 

Författningsutredningens förslag. ”En grundlag har aspekter åt många håll, ej 

blott åt praktisk politik och önskningar för stunden.”43 Förslaget ska här inte 

refereras närmare än så, men det kom av politiska skäl att kritiseras hårt från 

flera håll, framförallt i statschefsfrågan och framförallt av andra än politiker. Jag 

återkommer till de utomparlamentariska debattörernas inlägg, men även internt 

inom socialdemokraterna började det vid den här tiden hetta till i just stats-

chefsfrågan, vilket bl.a. statsvetaren Olof Ruin (f. 1927), beskriver i sin biografi 

över Tage Erlander: ”Ivriga republikaner inom partiet [SAP] – deras iver ökade 

mot 50-talets slut och under 60-talet – försummade inte (…) att påminna Er-

lander om att ståndpunkter i ett partiprogram skall stå i samklang med praktisk 

politik.” Det var SAP som låg bakom höjningen av statschefens myndighetsål-

der från 21 till 25 år 1965, även om det på partikongressen hade rests krav på en 

höjning till ända till 35 år, i syfte att underlätta opinionsbildningen för republi-

kens införande. ”Nancy Eriksson var en av de ihärdiga och kompromisslösa 

republikanerna.”44 Hennes kommentar i sina memoarer till Författningsutred-

ningens betänkande får representera den kritik som förslaget kom att möta på 

vissa håll och som fick betydelse för den fortsatta utvecklingen: ”Samme Rick-

ard Sandler som 1911 satte in punkten med republikkravet i det socialdemokra-

tiska partiprogrammet hade 1966 [sic!] efter elva års utredning av författnings-

                                                
42 Statens offentliga utredningar (SOU), 1963:17. Författningsutredningen: IV. Sveriges statsskick. 
Del 2. Motiv. Förslag till regeringsform. Justitiedepartementet, Stockholm, 1963. s. 41-42 
43 Jägerskiöld, Stig; Statsrättslig forskning kring den nya grundlagen, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 
79, (1976):1 s. 49 
44 Ruin, Olof; I välfärdens tjänst. Tage Erlander 1946-1969. Tidens förlag, Stockholm, 1986. s. 250-
252 
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frågan icke rört en bokstav för att förminska kungamakten utan tvärtom i sina 

förslag förstärkt den.”45 

 

 

Grundlagsberedningen 

 

Efter Erlanders bortgång förklarade Olof Ruin att dennes egna svävande utta-

landen att han var ”principiell republikan” i statschefsfrågan var ett resultat av 

den delikata balansgång han hade att gå mellan sin egen omvittnat goda relation 

till Gustaf VI Adolf och den växande republikanska falangen inom det egna 

partiet.46 Vi ska nu se hur denna balansgång tog sig konkreta uttryck. Protokoll 

från möten inom både partistyrelsen och riksdagsgruppen visar vad som kan 

uppfattas som en ny strategi från partiledningens sida från 1966, för att hantera 

författningsfrågan så som den höll på att utvecklas internt, nämligen att ta hjälp 

från de borgerliga partierna. De protokollförda och på skrivmaskin renskrivna 

diskussionerna är naturligtvis inte lika detaljerade som ljudupptagningar, men är 

tillräckligt detaljerade för att innehålla vissa replikskiften som även inbegriper 

missförstånd.47 

 

Den 16 december 1965 refererade Tage Erlander för partistyrelsen det huvud-

sakliga resultatet från de senaste partiledaröverläggningarna i författningsfrågan. 

Folkpartiet och dess ordförande Bertil Ohlin48 (1899-1979) hade krävt en över-

gång till enkammarriksdag, vilket Erlander hade ställt sig positiv till om parla-

mentarismen samtidigt skrevs in i grundlagen. Första kammarens talman hade 

tydligen känt oro för att kungen skulle ha kunnat vägra riksdagsupplösning i 

samband med den infekterade ATP-striden 1957. Det framgår inte av protokol-

let om risken hade upplevts som konkret, men Ohlin hade också sagt sig känna 

till detta. Därtill hade två socialdemokratiska partikongresser velat utreda frågan 

om statschefens ställning för, som Erlander uttryckte det: ”vad vet vi om den 

nye kungen”.49 

 

Författningsdebatten skulle dock ta en ny och för Tage Erlander vad det verkar 

                                                
45 Eriksson s. 171 
46 Ruin s. 250 samt 252 
47 Protokollen från den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen har inte fått kopieras 
och har därför skrivits av för hand. 
48 Bl.a. professor i nationalekonomi samt partiordförande 1944-1967 
49 Protokoll. Partistyrelsen den 16 december 1965. § 31 
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oväntad vändning. Den 10 januari 1966 lade Nancy Eriksson, Lennart Geijer50 

(1909-1999) och ytterligare 31 socialdemokratiska riksdagsledamöter två likaly-

dande motioner i de båda kamrarna om införande av republik. Nancy Eriksson 

skriver i sina memoarer: ”Förslaget till motion skrevs under jullovet och jag 

skickade ner den till docenten Agne Gustafsson [f. 1925] i Lund, som skrivit 

om och argumenterat för republik. Jag visste att han inte direkt låg i farozonen 

för att bli riksdagsman eller statsråd och således inte behövde bli kompromette-

rad av att granska motionen.”51 För att lägga tyngd bakom motionen rekrytera-

de hon en grupp medmotionärer ur den egna riksdagsgruppen, däribland alltså 

Lennart Geijer men även dåvarande ordföranden i det socialdemokratiska ung-

domsförbundet, Ingvar Carlsson52 (f. 1934).53 ”Det blev trettiotre och det skulle 

inte ha varit någon svårighet att få ett hundratal, men då hade den motverkat 

sitt syfte och i stället blivit en petition. Med avsikt såg jag till att motionärerna 

inte blev en alltför ensidig grupp. Jag ville inte ha särskilt unga, inte heller såda-

na som kunde sägas tillhöra en intellektuell junta eller betraktas som en extremt 

radikal grupp. Det blev vanligt fackföreningsfolk och ansvariga ute i partidi-

strikt och arbetarkommuner.”54 Motionen var inte på något sätt förankrad i 

partiledningen och synbarligen undanhölls den medvetet förtroenderådet. 

”Ingemund Bengtsson55 [1919-2000], som då var gruppledare i andra kamma-

ren, hade fått höra om den befarade massmotionen och kom försiktigt och frå-

gade om han fick visa den för förtroenderådet. ’Ja, men det spelar ingen roll vad 

förtroenderådet tycker, motionen läggs under alla förhållanden.’ Ingen invänd-

ning gjordes från förtroenderådet (…).”56 För att få största möjliga uppmärk-

samhet i pressen, ansträngde hon sig dessutom för att få motionen publicerad 

som nr. 1 i årets motionsflod. ”Jag vet, att om motionen inte hade framlagts vid 

rätt tid och med en målmedveten taktik skulle vi idag [efter 1974] haft färre för-

ändringar.”57 Planen lyckades även om den ett tag höll på att spricka sedan hon 

plötsligt blivit tvungen att rycka in och passa ett av sina barnbarn. ”Hade inte 

lilla Lena-Lotta varit ett så lättskött barn, hade kanske kungen haft fler löv kvar 

                                                
50 Bl.a. biträdande justitieminister 1966-1969 samt justitieminister 1969-1976 
51 Eriksson s. 173  
52 Bl.a. statsråd 1969-1976, 1982-1986, partiordförande 1986-1996 samt statsminister 1986-1991 
och 1994-1996 
53 Bihang till riksdagens protokoll 1966. Tredje samlingen. Motioner i Första kammaren nr 1-759. Nr 
1. Av herr Geijer, Lennart, m.fl.; angående statschefens ställning samt Bihang till riksdagens proto-
koll 1966. Fjärde samlingen. Första bandet. Motioner till Andra kammaren nr 1-384. Nr 2. Av fru 
Eriksson m.fl.; angående statschefens ställning. 
54 Eriksson s. 174 
55 Bl.a. riksdagsledamot 1951-1988, statsråd 1969-1976 samt talman 1979-1988 
56 Eriksson s. 174-175 
57 Eriksson s. 185 
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idag.”58 

 

Först märks inget i protokollen. Vid ett möte med riksdagsgruppen den 18 ja-

nuari redogjorde Erlander, utan att med ett ord nämna motionen, för de fyra 

alternativa lösningar på statschefsfrågan som han menade återstod inför det 

fortsatta författningsarbetet, nämligen: 1) behålla den nuvarande ordningen, 2) 

stärka kungens ställning i enlighet med Författningsutredningens förslag, ”utan 

chans att bli antaget” eftersom den socialdemokratiska utgångspunkten inför 

det fortsatta arbetet just var att kungens ställning inte skulle stärkas, 3) göra 

statschefen beroende av parlamentarismen, oavsett om denne var kung eller 

president, ”med möjlighet att med relativt enkla metoder gå över till republik” 

samt 4) skapa ett presidentämbete med makt. Författningsförslag som byggde 

på alternativ 1 eller 3 menade han skulle gå relativt snabbt att arbeta fram ”men 

presidentskap med makt enligt USA-modell är en annan och intressant sak”. 

Redovisningen verkar inte ha föranlett någon debatt i frågan, trots att en bety-

dande minoritet av riksdagsgruppen alltså nyligen offentligt uttalat en tydlig 

åsikt i frågan. Bilden som Erlander tecknade av sina motståndare var snarast att 

de utgjordes av Författningsutredningens anhängare, i övrigt gav han inte mins-

ta antydan om vilken typ av statsskick han själv vill se i framtiden.59 

 

En av 1953 års motionärer, Ulla Lindström (1909-1999), var sedan 1954 kon-

sultativt statsråd med ansvar för bl.a. biståndsfrågor, fram till att hon avgick på 

eget initiativ 1966. Hon stannade dock kvar som ledamot av Första kammaren 

fram till 1970, då hon publicerade sina frispråkiga politiska memoarer bl.a. för 

perioden 1960-1967, baserade på hennes dagböcker. Boken ger en ovanlig in-

blick i det politiska toppskiktet från ett samtida perspektiv. Det mesta av re-

formivern från 1953 verkade för Lindströms del ha gått över vid tiden för pub-

liceringen. Författningsfrågan nämns bara helt kort på några få ställen, t.ex. i en 

anteckning om konseljen den 24 januari 1966: 

 

”Statsministern stöder republikmotionen, rapporterar AB [Aftonbladet] falske-

ligen. Han gör så tusan heller. Är snarare bekymrad över den. Något slags lug-

nande besked har han tydligen gett kungen, då majestätet med sin statsminister 

kom en kvart för sent till konseljen. Mannen [Gustaf VI Adolf] med [valsprå-

                                                
58 Eriksson s. 173 
59 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 18 
januari 1966 klockan 18 i Stora partilokalen. § 5 
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ket] plikten framför allt missar annars aldrig en minut.”60 

 

Mer än så framkommer inte i det undersökta tryckta materialet, men det är ändå 

det första samtida tecknet på att författningsfrågan i början av 1966 hade lett till 

interna motsättningar inom det socialdemokratiska partiet på det sätt som Ruin 

talar om.  

 

Ett första tecken på att Tage Erlander trots allt inte tänkte ge fritt spelrum åt 

den republikanska oppositionen i partiet, är ett par uttalanden han gjorde på 

riksdagsgruppens möte den 25 januari 1966, även om ingen nämndes vid namn: 

”Tage Erlander meddelade att förtroenderådet måste ta upp till behandling i 

efterhand motioner som rådet inte förvarnats om. (---) Lojala gruppmedlemmar 

följer förtroenderådets anvisade råd, andra ger inte förtroenderådet den möjlig-

heten. (---) Gruppordföranden framhöll [avslutningsvis] att gruppen tidigare 

varit tämligen tolerant i frågan om motionerandet. Läget är emellertid väsentligt 

annorlunda i år. Varje regeringsnederlag kommer att tas som bevis för att reger-

ingen inte har gruppen med sig. Därför bör motioner som inte förelagts förtro-

enderådet avvisas.”61 

 

Tre veckor senare orienterade statsministern ånyo sin riksdagsgrupp om det 

aktuella läget i författningsfrågan: ”Vi hoppas att resultatet av förhandlingarna 

[med de borgerliga partierna] skall leda till enighet kring huvudlinjerna för de-

mokratins arbetsformer. Det vore långt ifrån önskvärt om författningsfrågan 

skulle lösas genom beslut av knappa majoriteter.” Han fortsatte genom att åter-

igen kritisera Författningsutredningens förslag till ny regeringsform: ”Statsche-

fens ställning skulle stärkas, om utredningsförslaget genomfördes. De som öns-

kar detta torde inte få majoritet härför. Socialdemokraterna har poängterat vik-

ten av överväganden om statschefens ställning i en parlamentarisk demokrati. 

Härvid måste framför allt tre områden belysas, nämligen 1) frågan om statsche-

fens makt och om vem som skall bestämma om riksdagsupplösning, 2) hur det 

ska gå till vid regeringsbildning, en svår fråga som statsministern inte för dagen 

hade något recept för; 3) hur besluten i regeringen skall fattas.” Av dessa skäl 

samt på grund av att Nancy Erikssons motion om republik krävdes en som han 

utryckte det ”noggrann analys”, föreslog Erlander att det tillsattes en parlamen-

tarisk utredning som fick i uppgift att gå till botten med dessa aspekter på för-
                                                
60 Lindström, Ulla; Och regeringen satt kvar! Ur min politiska dagbok 1960-1967. Bonniers, Stock-
holm, 1970. s. 297 
61 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 25 
januari 1966 kl 18 i Stora partilokalen. 
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fattningsfrågan eftersom partiledarna själva inte hade tid att ägna frågan ”nöd-

vändig energi för en fördjupad analys”.62 

 

Nästa del av dramat ägde rum i riksdagsgruppen bara en vecka senare. Statsmi-

nistern var utomlands, varför Olof Palme63 (1927-1986) hade fått i uppgift att 

informera gruppen om de senaste partiledaröverläggningarna i författningsfrå-

gan samt få gruppen att godkänna de föreslagna riktlinjerna för den planerade 

Grundlagsberedningens arbete. Palme meddelade att den socialdemokratiska 

partiledningen hade givit de borgerliga partiledarna ett förslag till riktlinjer for-

mulerat i nio punkter. I punkt fem föreslogs att parlamentarismen skulle skrivas 

in i grundlagen och att det skulle få konsekvenser för statschefens befattning 

med regeringsärendenas handläggning, regeringsbildningen samt riksdagens 

upplösning. Härpå följde debatt om riksdagsgruppen kunde godkänna riktlin-

jerna. Tage Johansson från Jönköping (1921-2008) ”påpekade att statsministern 

sagts ha förklarat att partiet inte kommer att aktualisera republikfrågan. Hur 

förhåller det sig därmed? Olof Palme förklarade att en glugg lämnats öppen, så 

att man eventuellt kan ta upp republikfrågan”, utan att han på något sätt preci-

serade hur denna glugg var konstruerad. Riksdagsgruppen godkände därefter de 

föreslagna riktlinjerna.64 

 

Ytterligare en vecka senare var Tage Erlander tillbaka i riksdagsgruppen för att 

informera om de fortsatta partiledaröverläggningarna, varefter Nils Källgren 

från Stockholm frågade ”om partistyrelsen föranstaltat om undersökning hur 

författningsfrågan ligger till i opinionen.” Erlander svarade: ”I den allmänna 

opinionen ansåg han det inte föreligga något större intresse för författningsfrå-

gan, men om socialdemokratin framstod som det trötta partiet skulle detta kun-

na få besvärliga följder.” Niopunktsprogrammet beskrevs därtill ha tillkommit 

för att socialdemokraterna skulle gripa initiativet i frågan.65 

 

Vid partistyrelsemötet den 8 mars kunde Erlander meddela att de borgerliga 

partierna inte hade något emot att skriva in parlamentarismen i grundlagen, 

även om det för dem inte var någon prioriterad fråga. Han hänvisade till ”det 

grekiska exemplet nyligen” och betonade vikten av fastställda regler för den 
                                                
62 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 15 
februari 1966 kl 18 i Stora partilokalen. § 3 
63 Bl.a. statsråd 1963-1969, partiordförande från 1969, statsminister 1969-1976, samt från 1982 
64 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 22 
februari 1966 kl 18 i Stora partilokalen. §§ 3-5 
65 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 1 mars 
1966 klockan 18 i Stora partilokalen. §§ 4-5 
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blivande monarken. Erlander refererade därefter partiets författningsstudie-

grupps arbete (som redovisas i en bilaga till protokollet). Parlamentarismen 

skulle enligt arbetsgruppen skrivas in i grundlagen genom ändring i RF 1809, 

samtidigt som socialdemokraterna krävde att statschefens ställning skulle utre-

das separat.66 Senare under mötet tog Olof Palme till orda och, hänvisande till 

”experter”, visade att diskussionerna om en genomgripande författningsrevision 

redan i det här skedet var ganska långt gångna: ”Inför man talmannen exempel-

vis som regeringsbildare, då tvingas man att samtidigt knäcka frågan om miss-

troendeförklaring därför att misstroendeförklaring är en väsentlig grund för en 

ev. bristande oväld hos talmannen och alltså något som man måste tänka på.”67 

 

Med en något annorlunda vinkling informerade statsministern under kvällen 

samma dag riksdagsgruppen. Centerpartiet och folkpartiet hade krävt att parla-

mentarismens inskrivande i regeringsformen inte fick försena kammarreformen 

och frågan var nu hur socialdemokraterna skulle hantera ett tillmötesgående. 

Hans eget förslag refereras i protokollet: ”Frånvaro av regler för regeringens 

avgång och riksdagsupplösning ansåg talaren vara farlig, eftersom dessa frågor 

uppträder under kriser. Det går emellertid till 1968 att genom tillägg till nuva-

rande grundlagar införa parlamentarismens principer i författningen, t ex ge-

nom att riksdagsupplösningen läggs i statsministerns händer. Värre är det med 

regeringsbildningen. Enligt grundlagen äger ’konungen att allena styra riket’. 

Enligt parlamentarismens idéer får han inte ens utse sina egna rådgivare. Även 

detta går det dock att klara av till 1968. Skall man däremot skriva in parlamenta-

rismen över hela linjen, hinner man inte med arbetet till dess, men man kan 

alltså göra ett provisorium.” Detta förslag godkändes utan debatt av riksdags-

gruppen.68 

 

Två veckor senare, den 29 mars, kunde statsministern informera riksdagsgrup-

pen om att socialdemokraterna var överens med de borgerliga partiledarna i 

flera väsentliga frågor inför det fortsatta författningsarbetet. Den nya riksdagen 

skulle få en kammare och den skulle vara direktvald. Däremot rapporterades de 

borgerliga partiledarna vara mindre intresserade av att få parlamentarismen in-

skriven i grundlagen. ”Talaren sade det för honom vara obegripligt att de bor-
                                                
66 Erlander syftade troligen på den djupa konflikt mellan den unge grekiske kungen Konstantin II (f. 
1940, kung 1964-1973) och dennes premiärminister Georgios Papandreou (1888-1968) som hade 
lett fram till den senares avgång i juli 1965. 
67 Protokoll. Partistyrelsesammanträde 8 mars 1966. §§ 1-6 samt Bilaga 1. Partistyrelseprotokoll 8 
mars 1866. 
68 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 8 mars 
1966 kl 18 i Stora partilokalen. §§ 5 samt 7 
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gerliga partierna inte ens accepterat att utreda frågan om statschefens ställning i 

en modern demokrati. För socialdemokraterna är det mycket väsentligt att par-

lamentarismen skrivs in i grundlagen vid en författningsreform. (---) Socialde-

mokraterna går inte med på en kammarreform med mindre än att parlamenta-

rismen skrivs in i grundlagen.” Avslutningsvis dementerade Erlander bestämt 

uppgifter om att oppositionen inte skulle få sina synpunkter intagna i utred-

ningsdirektiven.69 

 

Ulla Lindström rapporterar i sina memoarer att den socialdemokratiska partisty-

relsen 1966 ”var ganska utled på författningsämnet”,70 men tillsatte icke desto 

mindre ännu en utredning i samarbete med de tre borgerliga partierna, som fick 

i uppgift att hitta en lösning på de ovan nämnda frågorna. Ordförande i Grund-

lagsberedningen blev en annan av motionärerna från 1953, Valter Åman (1905-

1998), ursprungligen journalist, men som vid den här tiden hunnit bli landshöv-

ding i Örebro län. Att valet föll just på honom var ingen slump, skriver Åman 

själv i sina memoarer från 1982, efter att ha konstaterat att han i mars tillfrågats 

av Erlander om han kunde tänka sig att leda utredningen: ”Några förbehåll eller 

personliga direktiv erhöll jag inte av Erlander, men anade att bakom det hela låg 

vetskapen om att jag ingalunda tillhörde ’republikanerna’ (…).71 

 

Vi stannar upp ett tag och betraktar Tage Erlanders agerande hittills i författ-

ningsfrågan. Sett i skenet av vad både Ulla Lindström och Olof Ruin har berät-

tat, är den mest närliggande tolkningen att Erlander inte kände eller visade nå-

got engagemang överhuvudtaget i författningsfrågan förrän frågan om republik 

kom upp på bordet inom hans eget parti. Även om det förefaller som om han 

gärna såg att den blivande unge kungen fick en mer detaljerad arbetsbeskriv-

ning, kan hans agerande i samband med Nancy Erikssons motion rimligen inte 

tolkas på annat sätt än att han försökte släcka den uppflammade republikanska 

elden i partiet. Han månade dock om partisammanhållningen. Motståndarna 

fanns aldrig uttalat inom partiet. De utgjordes antingen av icke-identifierade 

anhängare av Författningsutredningens förslag, eller av de borgerliga partiledar-

na som ”obegripligt” nog inte insett vikten av att utreda ”statschefens ställning i 

en modern demokrati”. 

 

Genom att begrava statschefsfrågan i en parlamentarisk utredning ledd av mo-
                                                
69 Protokoll fört vid sammanträde med den socialdemokratiska riksdagsgruppen tisdagen den 29 
mars 1966 i Stora partilokalen. § 5 
70 Lindström s. 298 
71 Åman, Valter; Repor i färgen. Timo Förlag, Stockholm, 1982. s. 172 
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narkisten Valter Åman, framstod det säkert som en klok lösning för att desar-

mera frågan och på så sätt avvärja hotet från republikanerna. Redan året därpå 

kunde utredningen presentera förslaget om enkammarriksdag och om införande 

av möjlighet till misstroendeförklaring mot statsråd, tillsammans kallade den 

”partiella författningsreformen”, som senare godkändes av riksdagen i form av 

förändringar av de befintliga grundlagarna och som trädde i kraft 1971.72 

 

Men det märkliga inträffade att statschefsfrågan inte dog, trots tillsättandet av 

Grundlagsberedningen, trots Gustav VI Adolfs stora popularitet och trots kon-

kurrensen från åtskilliga välfärdsrelaterade frågor på den politiska agendan. Sna-

rare kom den republikanska oppositionen att växa i styrka under de följande 

åren men tillväxten förefaller ha skett inom en viss grupp vilket framkom på ett 

partistyrelsemöte i mars 1967 då intresset för författningsfrågan kom på tal. 

Styrelseledamoten Stig Lundgren yttrade att ”det är de unga som drar upp för-

fattningsfrågan, framförallt de unga akademikerna”, medan riksdagsledamoten 

John Lundberg rapporterade: ”När man säger att det finns en opinion för för-

fattningsfrågan vill jag bara säga att av arbetarna i Uppsala län har jag då aldrig 

hört författningsfrågan diskuteras.”73 

 

Två år senare pågick förberedelserna inför den partikongress som skulle äga 

rum under hösten och där Tage Erlander efter 23 år som partiordförande skulle 

lämna över ordförandeskapet till Olof Palme. Den 17 juni 1969 sammanträdde 

partistyrelsen på Lidingö för att fortsätta beredningen av svar på de 409 motio-

ner som inkommit inför kongressen. Åtskilliga av dem innehöll radikala förslag, 

bl.a. krav på socialisering av bankväsendet. Referatet nedan visar att Tage Er-

lander trots det förefaller ha blivit överrumplad av ett väl förberett inlägg från 

en av styrelseledamöterna, riksdagsledamoten och ekonomen Hans Hagnell 

(1919-2006), bl.a. med anledning av motionerna O1 och O2 om införande om 

republik. Statsrådsberedningen hade föreslagit partistyrelsen att som svar på 

motionerna hänvisa till att frågan om det framtida statsskicket för närvarande 

var under behandling i Grundlagsberedningen och att den inte ville föregripa 

beredningens arbete. Dessutom avstyrktes ett krav på höjning av kronprinsens 

behörighetsålder till 30 år med motiveringen att behörighetsåldern senast 1965 

hade höjts från 21 till 25 år.74 Protokollet är här ovanligt utförligt: 

                                                
72 SOU 1967:26. Partiell författningsreform. Betänkande av grundlagsberedningen. Justitiedeparte-
mentet, Stockholm, 1967. 
73 Protokoll. Partistyrelsemöte 14 mars 1967. §§ 7-10 
74 Partistyrelsen. Statsrådsberedningens Förslag till utlåtande över motioner 1969. Bilaga 25/1969 
samt SFS 1965:815. Kungl. Maj:ts fastställda Regeringsform, dat. Stockholm den 6 juni 1809, med 
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HH: ”Vi har en valordning som vi ska behandla sedan och där står att de som 

vi väljer till förtroendeuppdrag ska följa partistadgarna. Gäller det partistyrelsen 

också, när det gäller republikkravet och sådant?” 

TE: ”Jadå.” 

HH: ”Då tycker jag vi skulle ta och genomföra det då kungen lämnar in.” 

TE: ”Jadå.” 

HH: ”Det är alltså ett uttalande från kongressens sida att detta statsskick träder 

ikraft när Gustav VI:e avgår?” 

TE: ”Nej, vänta lite grann, jag fattar inte riktigt det. Det har vi väl inte skrivit?” 

Georg Pettersson (1907-1972, riksdagsledamot): ”Nej, det har vi inte skrivit.” 

TE: ”Om man har ett bra program varför ska man förstöra det då? Det här är 

en fråga för grundlagsberedningen. (---)”, svarade han och fortsatte att i en 

snirklig monolog förklara att den här frågan troligtvis inte skulle bli aktuell i 

nästa års valrörelse. Centerpartiets båda vice ordföranden sades vara republika-

ner, varför det partiet nog skulle ligga lågt i frågan, liksom av samma skäl folk-

partiet.75 Vidare menade han att införande av republik endast var intressant om 

det kunde kopplas till en stark regeringsmakt. Material om detta var under fram-

tagande, ”[m]en det får vi se, hur det går.” 

HH: ”Nej, jag vill ha partiprogrammet här, men det spelar ingen roll. Jag vill 

följa organisationsstadgarna i frågan om hur man ska göra.” 

TE: ”Ja, det är klart att det skulle i och för sig vara möjligt. Men jag tror inte du 

får stöd av centern.” 

HH: ”Jag är inte intresserad av stöd”, fortsatte han och föreslog att folkpartiets 

radikala och republikanskt sinnade ungdomsförbund borde kunna trycka på för 

att få upp frågan på agendan i sitt moderparti. ”Och så har vi då allmänna reg-

ler, att partimedlemmar som innehar riksdagsuppdrag, riksförtroendeuppdrag 

ska medverka till genomförandet av programmet. Jag tycker inte alls det är far-

ligt om vi försöker få fart på det här, åtminstone med hjälp av ungdomsrörel-

sen. (---) [Ä]ven om den nuvarande kungen är populär, så är inte hans sonson 

så populär, tror jag.” 

TE: ”Det var en ruskig SIFO-undersökning som visade att 80 procent av ung-

domen ansåg att han skulle bli kung, så vi har lite grann framför oss om vi ska 

ta en konflikt med 80 procent av väljarna.” 

HH: ”Ja, herr ordförande, i Amerika frågade man om Roosevelts sociala politik. 
                                                                                                                                  
de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1965, av Konungen och riksdagen antagna föränd-
ringar. § 93 
75 En av centerpartiets nyvalda vice ordförande var Thorbjörn Fälldin, f. 1926, sedermera partiordfö-
rande 1971-1985 och statsminister 1976-1978 samt 1979-1982. 
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Innan han hade genomfört den så var alla emot den, men när den väl var 

genomförd så var de för den.” 

TE: ”Men monarkin är genomförd i Sverige.” 

Bosse Ringholm76 (f. 1942) tog nu till orda och anförde att folkpartiets ung-

domsförbund sedan länge var republikanskt, att centerns ungdomsförbund var 

det sedan förra veckan, liksom de två största distrikten av moderaternas ung-

domsförbund. De socialdemokratiska ledamöterna i Grundlagsberedningen 

borde därför anstränga sig mer för att skapa ”en form av republik”. ”Funktio-

nen vid regeringsbildande kan man kanske lägga på talmannen”, avslutade 

Ringholm som inte tyckte att man skulle vänta på framstötar från centerpartiet. 

GP: ”De här frågorna håller vi på med i utredningen.” 

TE: ”[Att] föra fram [republikkravet] utan någon (…) motivering tror jag skulle 

vara ödesdigert.” 

Veteranen Gunnar Sträng77 (1906-1992) tog nu till orda och menade att kungen 

var en tillgång för socialdemokraterna. Talet om republik som hade föregått 

kommunalvalet 1966 hade lett till ett dåligt resultat, medan resultatet av andra-

kammarvalet 1968 hade blivit gott eftersom republikkravet då inte hade varit 

uppe i valrörelsen. 

HH: ”Om vi nu sätter in den här kronprinsen, så blir man aldrig av med ho-

nom. Då är vi bundna 50 år framåt.” 

GS: ”Det är väl egentligen en viss skillnad att föra den här debatten så länge 

den gamle kungen lever. Har han lagt näsan i vädret är det lite annorlunda.” 

HH: ”Då är det en låst position, då kan vi inte göra någonting. Då har den 

andra automatiskt trätt in.” 

TE: ”Ja, det är en taktisk övervägningsfråga.” 

GP: ”(---) Även om man går in för republik ska man ha klart för sig hur den ska 

fungera. (---)” 

Hans Hagnell sa sig förstå synpunkten och föreslog därför en kompromiss, 

nämligen att ”göra som vi gjort en gång förut [1965], nämligen att höga [sic!] 

myndighetsåldern. Då får vi längre betänketid.” Men Erlander var inte intresse-

rad och menade att en sådan åtgärd skulle ”dra ett löjets skimmer över partiet”. 

Partistyrelsen beslöt därefter att godkänna statsrådsberedningens föreslagna 

utlåtande över motionerna.78 

 

Tage Erlander hade tillsammans med Gunnar Sträng ännu en gång parerat sig 
                                                
76 Ordförande i socialdemokratiska ungdomsförbundet 1967-1972, sedermera bl.a. finansminister 
och vice statsminister 1999-2006 
77 Bl.a. jordbruksminister, socialminister och finansminister 1945-1976 
78 Protokoll. Partistyrelsen 17 juni 1969. § 21 
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ur striden om det svenska statsskicket, men den stora drabbningen återstod, för 

Erlanders del ”den sista striden” om uttrycket tillåts eftersom det skulle bli hans 

sista kongress som partiordförande. Partistyrelsens förslag till utlåtande över 

republikmotionerna var fortfarande bara förslag. Det var den 24:e partikongres-

sen i september och oktober som beslutade och den hade som sagt visat sig 

radikal i författningsfrågan tidigare under 1960-talet. Bland delegaterna fanns 

bl.a. Nancy Eriksson. Följande citat och referat grundar sig på det tryckta pro-

tokollet:79 

 

Kongressen hade kommit fram till behandlingen av motionerna O1-O7, som 

alla berörde författningsfrågor. Tage Erlander äntrade talarstolen och kungjorde 

att alla författningsfrågor för närvarande och ”så snabbt som möjligt” höll på 

att utredas av Grundlagsberedningen. Under en inledande återblick på den 

svenska demokratins utveckling under det tidiga 1900-talet, konstaterade han att 

partiets krav på republik som antogs 1911 skedde i en tid då detta framstod 

som nödvändigt för den demokratiska utvecklingen. Sedan 1917 var dock par-

lamentarismen accepterad, vilket hade gjort republikkravet inaktuellt. Dessutom 

hade riksdagen nu antagit den partiella författningsreformen som skulle träda i 

kraft vid årsskiftet 1970/1971 och som lade besluten om nyval och statsrådens 

entledigande i händerna på statsministern. För Grundlagsberedningen återstod 

nu endast att lösa frågorna om regeringsärendenas handläggning samt reger-

ingsbildningen, men Erlander sa sig vara övertygad om att resultatet av den ut-

redningen skulle landa i att beslutanderätten övergick från konseljen till ministä-

ren. 

 

TE: ”Ni märker att det är nya friska tag – statsministerns ställning blir väsentligt 

förstärkt enligt dessa tankar”, sa han, föreslog sedan talmannen som regerings-

bildare och sa sig därmed officiellt föra fram denna synpunkt till Grundlagsbe-

redningen. ”Vi får sedan hoppas att grundlagsberedningen så snart som möjligt 

framlägger ett förslag och att vi därefter kan ta ställning till om vi skall ha repu-

blik eller monarki. Vi får då avgöra, om vi skall ha republik, vilken typ av presi-

dent vi skall ha, eller om vi skall behålla monarkin, vilken grad parlamentaris-

men kan förenas med monarkin. När alla dessa kort kommit på bordet tror jag 

att det kommer att vara ganska lätt för kongressen att ta ställning i enlighet med 

sina grundprinciper.” 

 

                                                
79 Protokoll. Del II. Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 24:e kongress 28 september – 4 
oktober 1969. s. 335-344 
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En av dem som inte lät sig nöjas med dessa besked var Hans-Eric Andersson 

från Handen, som därefter intog talarstolen. Han sa sig vara förvånad över Er-

landers ifrågasättande av republikkravet och påminde att det inom partiet alltse-

dan 1958 funnits växande krav på införande av republik efter Gustav VI Adolfs 

frånfälle, och påminde bl.a. om Nancy Erikssons och Lennart Geijers repu-

blikmotion 1966. Därefter citerade han vad Valter Åman hade sagt till tidningen 

Arbetet den 19 september: ”Nej, vi har faktiskt inte tänkt avskaffa kungen.” 

 

H-EA: ”Det uttalandet kan väl också accepteras, eftersom vi inte tänker avskaf-

fa den nuvarande kungen. Däremot skall vi inte ha någon kung efter den nuva-

rande. Men det allvarliga i Valter Åmans uttalande är ju att han sannolikt menar 

att han inte tänker avskaffa kungadömet. Hans tidningsuttalande i andra sam-

manhang tyder på detta. Det är detta jag finner så betänkligt, att ordföranden i 

grundlagsberedningen som socialdemokrat agerar för monarki. Han agerar ju 

mot partiprogrammet, där det uttalas att vi skall verka för att göra Sverige till 

republik. Det är väl också därför som grundlagsberedningen aldrig kommer 

någonstans med sitt arbete. Själva förhalandet blir ett ställningstagande för mo-

narki. ’Tjabo’ [ett allmänt känt smeknamn på kronprinsen] kommer att kunna 

bli kung före den 1 januari 1971. Vi måste därför utnyttja gapet i tronföljden 

och följa motionen [R3:s] krav på höjd behörighetsålder, nämligen 30 år, och 

samtidigt snabbt klara ut vilket statsskick vi skall ha. Det är den sista chansen vi 

får på kanske 50-60 år.” Andersson trodde nämligen inte det skulle vara poli-

tiskt möjligt att avsätta den nye kungen när han väl uppstigit på tronen eftersom 

han skulle vara ”etablerad inom några månader efter sitt tillträde”. 

 

Gösta Björk från Göteborg tog vid: ”Vi lyssnar gärna till våra unga partivänner i 

alla frågor utom när det gäller republikfrågan. Partiet har hunnit med att i detta 

avseende sidsteppa både tre och fyra ungdomsgenerationer.” 

 

Nancy Eriksson från Stockholm fick nu ordet, men det underliga hände att hon 

oväntat ställde sig på partistyrelsens sida, om än med en personlig vinkling på 

frågan: ”Skall vi (…) misstro den nya generationen så till den grad, att vi inte 

vågar vänta ytterligare ett par år på en utredning utan i stället går den löjliga vä-

gen att tillsätta en kung endast om han är 30 år. Vad är det för ynkedom? Vill 

man någonting, spelar det ingen roll om den som skall bli kung eller redan blivit 

det är 20, 25 eller 30 år. Det är egendomligt att man är så magiskt bunden vid 

detta att fastställa en ålder. (---) [A]tt Valter Åman pratar trams, har väl inte 

mycket att betyda”, avslutade hon och yrkade alltså bifall till partistyrelsens utlå-
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tande, lugnad som hon var av Tage Erlanders tal(!) 

 

Debatten fördes därefter vidare av Agne Gustafsson, statsvetare vid Lunds uni-

versitet och som vi minns som den som några år tidigare hade granskat Nancy 

Erikssons republikmotion. Han ville ha republik, såg det som en trovärdighets-

fråga för partiet och ville att partistyrelsen uttalade sig för införandet av detta 

statsskick i samband med nästa tronvakans. ”Jag vädjar till kongressen att tänka 

på våra relationer till ungdomen.” Gunhild Höglund (1916-2007) från Stock-

holm menade att partikongressen borde kunna ge uttryck för en uppfattning 

utan att för den skulle visa misstro mot Grundlagsberedningen. ”Republikkra-

vet försvinner väl inte därför att vi har fått parlamentarism.” Tage Erlander sva-

rade på detta att han inte ville ha en votering som skulle avslöja en spricka i re-

publikfrågan och där majoriteten skulle gå på partistyrelsens linje. I likhet med 

Nancy Eriksson ville han inte heller höja kronprinsens behörighetsålder efter-

som det, som han återigen uttryckte det, skulle ge ”ett löjets skimmer” över 

partiet. Inte i några andra frågor brukade kongressen föregripa pågående utred-

ningar så varför skulle det ske i just denna fråga? Principuttalandet för republik 

fanns redan i partiprogrammet så varför upprepa det? Grundlagsberedningen 

hade dessutom redan föreslagit garantier mot kungliga ingripanden i politiken, 

som hade skett under de båda världskrigen. ”[D]et skulle vara unikt om man 

bröt sönder grundlagsberedningens arbete genom att i förväg ta ställning till 

republikfrågan. Detta strider mot de principer efter vilka vi brukar arbeta.” 

 

Det är inte lätt att tampas med Tage Erlander, fortsatte Agne Gustafsson. 

”Många resonerar nog som så ’Vi vill nog men kan väl inte gärna gå emot Tage 

på hans sista kongress som partiordförande.’ Men då känner ni inte Tage. Han 

vill att man sätter saken först, personen sen. Därför hoppas jag att ni kommer 

att rösta efter er övertygelse.” 

 

H-EA: ”Jag tror inte på möjligheten att avsätta en kung som nyligen tillträtt 

tronen”, anförde han sedan och sa sig inte förstå Nancy Erikssons inlägg. ”Vi 

skall inte få störa utredningens arbete genom att vidta en åtgärd [att höja kron-

prinsens myndighetsålder till 30] som ger oss handlingsfrihet när utredningens 

betänkande föreligger. Det är ganska konstigt. Jag förstår inte den här tur-

neringen. Här gäller det en praktisk åtgärd. Det viktiga är att den nuvarande 

kronprinsen inte blir kung. Jag har svårt att se vilken annan väg man skulle gå.” 

 

Tage Erlander gick till en sista motattack och höjde nu för första gången tonlä-
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get i debatten: ”Jag hoppas verkligen att ingen tänker som Agne Gustafsson, att 

den där gamle kan man ju alltid rösta på för han är ofarlig – han försvinner i 

morgon! Jag har vunnit de här debatterna sex gånger förut. Var det därför att ni 

visste att jag skulle försvinna den 1 oktober 1969? Det får ju vara någon måtta 

på demagogin även från Lund!” fräste han och påminde om att det nästa år var 

valrörelse och att det fanns många saker att slåss för. ”Blanda inte in kronprin-

sens ålder – det kan annars betyda att den generation, som nu tror att den före-

träder ungdomen, över huvud taget inte kommer in i vårt parlamentariska liv. (-

--) [D]et blir en ny regering 1970, om vi bär oss åt på det sättet.” 

 

I protokollet konstateras kortfattat att partistyrelsen därefter vann voteringen. 

Tage Erlander hade lyckats få den socialdemokratiska partikongressen att ac-

ceptera en ”avlövad” monarki med det uttalade motivet att inte förlora det 

kommande riksdagsvalet 1970. Initiativet i statschefsfrågan låg därmed alltjämt 

kvar i händerna på Grundlagsberedningen, vars arbete Erlander konsekvent 

hade hänvisat till varje gång statschefsfrågan dykt upp under de senaste dryga 

tre åren. Dagen efter voteringen efterträddes Tage Erlander av Olof Palme. 

 

Det studerade källmaterialet säger alltså inget om röstsiffrorna i voteringen eller 

hur den republikanska falangen var sammansatt. Det enda man kan konstatera 

är att samtliga som uttalade sig mot partistyrelsen i den här frågan var hemma-

hörande i syd- och mellansvenska städer, att de företrädesvis hade akademisk 

bakgrund och att de uppenbarligen inte hade samordnat sina inlägg i förväg. 

Replikskiftet mellan Hans-Eric Andersson och Nancy Eriksson är indikation på 

det sistnämnda. 

 

Grundlagsberedningen fick alltså arbeta vidare ostört, vilket Valter Åman sena-

re vittnade om: ”För min egen del var jag aldrig tillfrågad om någonting av den 

socialdemokratiska regeringen, långt mindre föremål för någon påtryckning. 

Inte heller mina partikamrater i utredningen agerade påtryckare. Med andra ord, 

det var högt i tak.”80 

 

Statsvetaren Torbjörn Bergman har i en detaljerad undersökning, baserad på 

brev och intervjuer med de närmast inblandade, kartlagt och analyserat den 

fortsatt märkliga utveckling som därefter följde i just statschefsfrågan.81 Utred-
                                                
80 Åman s. 173 
81 Bergman, Torbjörn; Constitutional Rules and Party Goals in Coalition Formation. An analysis of 
Winning Minority Governments in Sweden. Diss. Department of Political Science, Umeå University, 
Umeå, 1995. (Research Report; 1995:1) s. 126 
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ningens sammansättning ”förbättrades” dock en aning under 1969, skriver 

journalisten Åke Ortmark i sin samma år utkomna bok De okända makthavarna: 

”Det finns (…) ingen anledning att tro att grundlagsberedningen kommer att 

framstå som en kampgrupp för republiken. Sedan Ingvar Carlsson lämnade 

beredningen [efter att han utsetts till utbildningsminister] finns det knappast 

någon aktiv republikan i den; Valter Åman själv kan betraktas som monar-

kist.”82 Jag återkommer till Ortmarks bok senare i framställningen. 

 

Erik Holmberg (f. 1924), nämnd inledningsvis, lagman, senare huvudsekreterare 

i Grundlagsberedningen och enligt Valter Åman den som fick bära ”utredning-

ens tyngsta börda”,83 skriver i Statsvetenskaplig tidskrift 1976: ”Direktiven [till ut-

redningen] räknade inte med mer än en partiell reform men snart uppkom tan-

ken på fler. (---) Först vid ett internatsammanträde i Åre några dagar efter 1970 

års val [den 20 september] ställdes siktet in på en total reform 1972-1974.”84 

”Etapp II” i utredningens tillvaro tog vid. I samband med denna process kom 

flera polariserade uppfattningar till uttryck, skriver Stig Jägerskiöld, t.ex. i frå-

gorna och medborgerliga fri- och rättigheter. De borgerliga ville stärka dessa 

rättigheter i en kommande ny regeringsform samt behålla lagprövningen. Soci-

aldemokraterna ville varken behålla lagprövningen eller införa några fri- och 

rättigheter i regeringsformen, men väl en programförklaring för staten, som 

skulle innebära en uttalad strävan efter ”ekonomisk, social och kulturell utveck-

ling och utjämning”.85  

 

Holmberg beskriver en Grundlagsberedning som nu tog sig an det fortsatta 

utredningsarbetet med en ökande hastighet, och det av flera skäl. Kommunis-

ternas framgångar (sedan 1967 under den nya beteckningen vpk) i valet 1970 

oroade, även om de begränsade sig till en ökning med 1,8 procentenheter till 

4,8% av väljarkåren. Man ville hinna avsluta sitt arbete under den då snart 90-

årige Gustaf VI Adolfs regeringstid, i hopp om att detta skulle dämpa republi-

kanismen inom socialdemokraterna och stegra monarkismen bland de borgerli-

ga. Även en del av utredningens egna ledamöter började bli till åren komna och 

villa avsluta det påbörjade arbetet. Rädslan fanns att ”andra” annars skulle av-

sluta utredningen, med ett svårbedömt resultat som följd. Även en så praktisk 

fråga som att huvudsekreteraren, Holmberg själv, under resans gång fick nytt 

                                                
82 Ortmark, Åke; De okända makthavarna. De kungliga – Militärerna – Journalisterna. Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1969. s. 158 
83 Åman s. 173 
84 Holmberg, Erik; Ny RF, ny RO, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 79, (1976):1 s. 20 
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jobb i Malmö, var skäl nog att öka tempot.86 ”Löser GLB mkt snart statsChfrå-

gan och vårvalsfrågorna, så kanske möjl. att satsa på en total reform snart”, 

skriver Erik Holmberg och citerar anteckningar från en av utredningens social-

demokratiska ledamöter, riksdagsledamoten Hilding Johansson från Trollhättan 

(1915-1994).87 

 

Vid sidan av enkammarreformen torde utredningens hantering av statschefsfrå-

gan vara den del av hela författningsarbetet som har uppmärksammats allra 

mest i efterhand eftersom det alltså var på dessa båda punkter som de mest 

genomgripande förändringarna i statslivet ägde rum. Den stora skillnaden mel-

lan de båda frågorna var att enkammarreformen avsåg lösa ett reellt problem, 

det med Första kammarens eftersläpande opinion som av bl.a. folkpartiet upp-

fattades underlätta ett fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav. I statschefsfrå-

gan anfördes aldrig några historiska skäl. I de källor och den litteratur som har 

studerats i detta sammanhang förefaller absolut ingen ha haft minsta invänd-

ning mot hur Gustaf VI Adolf skötte sitt ämbete. De anförda skälen var uteslu-

tande av principiell natur. 

 

Statschefsfrågan löstes av utredningen under ett flera dagar långt sammanträde 

på en konferensanläggning i skånska Torekov i augusti 1971. Socialdemokrater-

nas krav på en ”avlövad” monark var alltså känt sedan länge, men moderatleda-

ren Gösta Bohman hade tidigare aviserat att han skulle ta strid i frågan och 

krävde att kungen bl.a. skulle få signera lagar och utnämna höga befattningsha-

vare.88 Saken komplicerades dock av att både folkpartiets och centerpartiets 

ungdomsförbund, som tidigare sagts, vid den här tiden var uttalat republikans-

ka, även om Valter Åman senare menade att detta faktum endast fick marginell 

betydelse. (Han menar att det snarare var Gustav VI Adolfs egen etablerade 

praxis som banade vägen för huvuddragen i statschefens ställning i RF 1974.)89  

 

Torbjörn Bergmans beskrivning av händelseförloppet i Torekov kan samman-

fattas på följande sätt: Valter Åman inledde med att träffa en överenskommelse 

med centerpartiets ledamot Sten Wahlund (1901-1976), som gick ut på att 

kungen utöver de ceremoniella uppgifterna även skulle få leda sammanträden 

där höga tjänstemän tillsattes. Men när Åman informerade sina uppdragsgivare 
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inom socialdemokraterna (utan att dessa nämns vid namn) fick han blankt nej. 

Det han gjorde då var att återvända till Wahlund och med honom överens-

komma om innehållet i RF 5 kap, 2-6 §§, 6 kap, 4 § samt 10 kap, 7 § (se bilagan; 

myndighetsåldern var vid denna tid alltså 25 år). Därefter kontaktades folkparti-

ets Birger Lundström (1904-1979) som accepterade överenskommelsen. Mode-

raternas Allan Hernelius (1911-1986) kontaktades allra sist, som även han ac-

cepterade kompromissen mot att kungen skulle hållas informerad av regeringen, 

d.v.s. att han fick igenom 5 kap, 1 §, som alla övriga accepterade.  

 

Valter Åman tillför dessutom följande i sina memoarer: ”Vi satt i det fria efter 

middagskaffet grupperade partivis. Min uppgift blev att gå runt och söka inkas-

sera bifall till det slutliga förslaget om monarkens ställning. Den som tvekade i 

det längsta var Allan Hernelius, vilket var begripligt med de traditioner hans 

parti hade. Från den socialdemokratiska sidan var det klart att republikkravet 

redan övergivits. (---) I mitt samtal med Hernelius framhöll jag att en folkom-

röstning efter de socialdemokratiska eftergifterna i Grundlagsberedningen, inte 

skulle komma att gälla för eller emot monarki, utan för eller emot den modifie-

rade monarki som nu låg som förslag inom vår utredning.”90 Går det att tolka 

Åmans påstående så att han för att få med sig Hernelius öppnade för möjlighe-

ten att efter danskt mönster hålla en folkomröstning om det blivande grund-

lagsförslaget, en omröstning som senare alltså aldrig verkar ha varit aktuell? 

 

Strax därefter presenterades kompromissen på en presskonferens.91 

 

Nils Stjernquist kommenterade uppgörelsen senare samma år i Statsvetenskaplig 

tidskrift: ”Den enda egentliga roll i maskineriet han [kungen] alltjämt har är ord-

förandeposten i utrikesnämnden. Hans uppgift att deltaga i välkomstkonseljen 

för ny ministär, liksom hans uppgift att förklara riksmötet öppnat, kan hänföras 

till det ceremoniella planet.” Han beskriver enigheten i utredningen som ”an-

märkningsvärd” med tanke på Gösta Bohmans aviserade ”strid” i frågan.92 

Anmärkningsvärd var ordet och jag återkommer till ämnet i nästa avsnitt. 

 

”Diskussionerna om rättigheter och lagprövning rullade vidare vid ett tvåda-

garssammanträde mellan jul och nyår [1971] och vid ett sammanträde kort efter 

Trettonhelgen 1972. Först då nåddes en kompromiss”, citerar Erik Holmberg 
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Hilding Johanssons anteckningar. ”S. släppte kravet att lagprövningen skulle 

försvinna – man godtog alltså status quo – och släppte likaså kravet att grundla-

gen skulle innehålla en förklaring om ’samhällets mål’ e.d. M. och fp (och kan-

ske c) släppte kravet på kvalificerad majoritet för inskränkningar i rättigheter.”93 

Utredningens slutbetänkande, med förslag till såväl ny regeringsform som ny 

riksdagsordning, presenterades senare under 1972 varefter betänkandet gick ut 

på remiss.94  

 

De flesta remissinstanser, däribland Högsta domstolen, avstod visserligen från 

att yttra sig över annat än detaljfrågor just på grund av betänkandets övervä-

gande politiska karaktär, men den genomgående reaktionen av dem som yttrade 

sig i statschefsfrågan var att den ”avlövade” monarken i alltför hög grad hade 

skiljts från riksstyrelsen varför hans ställning som symbol ”allvarligt försvagats”, 

som Holmberg uttrycker det.95 Några av de verkligt tunga instanserna sågade 

därtill Grundlagsberedningens förslag rakt av jämns med fotknölarna, framför-

allt Regeringsrätten och Svea hovrätt. Regeringsrättens ledamöter var inte nådi-

ga i sin dom och menade angående förslaget i sin helhet att ”[m]otiven är 

knapphändiga och i många fall föga upplysande. Icke sällan bestå de i en dekla-

ration att en viss rättsregel bör ha den eller den innebörden, utan att grunderna 

närmare redovisas.” Vidare skrev de att förslaget har en ”stark bundenhet till 

dagens svenska förhållanden. Det sagda innebär å ena sidan att förslaget endast 

i ringa mån anknyter till den konstitutionella traditionen i Sverige eller tillgodo-

gör sig andra staters erfarenheter i fråga om konstitutionella problems lösning 

samt å andra sidan att förslaget innehåller föga av analys rörande framtida be-

hov på det konstitutionella planet. Grundlagsberedningen drar ett streck över 

hela den hittillsvarande rättsutvecklingen på det statsrättsliga området. Den 

praxis som under de gångna 160 åren utvecklat sig under tillämpningen av de 

olika grundlagsparagraferna sättes ur funktion.”96 

 

Endast en av remissinstanserna krävde republik: LO. 

 

I de följande partiledaröverläggningar som hölls innan propositionen till ny re-

geringsform presenterades, fick moderaterna - först då - igenom kravet på stats-

                                                
93 Holmberg s. 20 
94 SOU 1972:15. Ny regeringsform, ny riksdagsordning. Betänkande av grundlagsberedningen. Justi-
tiedepartementet, Stockholm, 1972. 
95 Holmberg s. 24 
96 Bihang till Riksdagens protokoll 1973. Saml. 1. Kungl. Maj:ts proposition. Nr 90. Bilaga 2 till Kungl. 
Maj:ts proposition nr 90 år 1973. Grundlagsberedningens författningsförslag. s. 80-81 



 36 

rättslig immunitet för kungen och för riksföreståndaren (5 kap, 7 §), medan 

kravet att kungen skulle få skriva under åtminstone vissa expeditioner inte gick 

igenom. ”Frågan om konungen eller talmannen skulle utpeka regeringsbildare 

kom bort i hanteringen under ärendets gång”, skriver Gösta Bohman upprik-

tigt.97 Därefter författades propositionen och presenterades för riksdagen. Erik 

Holmberg igen: ”Sammanfattningsvis kan sägas att propositionen utarbetades 

under ganska stor tidspress. De egentliga motiven författades sålunda under en 

tid av två månader och 20 dagar.”98 

 

Om den socialdemokratiska partistyrelsen var fortsatt splittrad i statschefsfrå-

gan efter kongressen 1969 framgår inte. I alla fall från juni 1971 och till och 

med 1974 verkar författningsfrågan överhuvudtaget inte ha berörts i styrelsen. 

Gösta Bohman skrev dock senare att om kritiken mot Torekovskompromissen 

inom hans parti var skarp så var den än starkare inom SAP, vilket enligt hans 

mening var orsaken bakom de ”anmärkningsvärt provokativa inlägg” som Olof 

Palme under den här perioden fällde om författningsförslaget. Bohman citerar 

Palme som sa att den nya regeringsformen inte skulle komma att kräva ”några 

större utredningar för att genomföra republik” och att det vore en ”överdrift att 

säga att statsöverhuvudet finns kvar. Det finns bara en plym kvar, en dekora-

tion, och det är lätt att genomföra republik, om man så vill”. Den nya författ-

ningen beskrevs t.o.m. som ”ett stort steg mot införande av republik – sedan är 

det bara ett penndrag”. Uttalandena uppfattade Bohman som så provokativa att 

han offentligt frågade Palme om partiet inte stod fast vid Torekovskompromis-

sen. På frågan svarade Palme visserligen jakande men sa samtidigt lite svävande 

att partiet inte var ”bundet för all evighet”.99  

 

Den 27 mars 1973, drygt två månader innan den första planerade omröstningen 

om grundlagsförslaget, informerade en föga entusiastisk Olof Palme sin riks-

dagsgrupp om grundlagsarbetet: ”Vi har förött många timmar med de borgerli-

ga för att diskutera om nya grundlagar. Förslaget är kanske inte världens vack-

raste författning, men det går inte att få något bättre för närvarande. Det är lika 

bra att genomföra den, trots all den konservativa kritik som har riktats mot 

den”, anförde han, försvarade därefter eftergiften till de borgerliga om statsche-

fens rättsliga immunitet och gjorde därefter en av ytterst få referenser till förhål-

landena i omvärlden som har återfunnits i det här studerade källmaterialet: ”Alla 
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kungar världen över har immunitet och då kan det få vara så här också. När det 

gäller statschefens ställning bråkar högern fortfarande men får inte med sig de 

andra.” Palme förklarade därefter att han inte ville ha något rättighetskapitel i 

regeringsformen eftersom det ändå bara skulle utgöras av ”allmänna deklaratio-

ner” och kvinnlig tronföljd ville han överhuvudtaget inte diskutera med de bor-

gerliga. Inga andra yttranden protokollfördes i frågan.100 Ännu den 23 maj före-

föll det inte ligga några större hinder i vägen för genomförandet av nästa steg i 

författningsarbetet, förklarade Hilding Johansson under ett extrainsatt möte 

med riksdagsgruppen. Mot den särskilda proposition som syftade till att upphä-

va ordensväsendet för svenska medborgare, hade endast moderaterna reserverat 

sig och aviserat att de ”kommer att opponera sig mycket kraftigt mot den 

skändliga gärning som kommer att begås den 6 juni.”101 

 

Så den 6 juni 1973, efter två dagars debatt och på dagen 450 år sedan riksdagen 

valde Gustav I till kung och 164 år sedan den riksdagen antog förra regerings-

formen, antog riksdagen med stor majoritet förslaget till ny regeringsform som 

vilande grundlagsförslag. De ännu olösta frågorna om preciserade medborgerli-

ga fri- och rättigheter samt om kvinnlig tronföljd sköts på framtiden.102 

 

Då vaknade opinionen. Det är i dagsläget inte klarlagt hur stark opinionen 

egentligen var och vilka grupper i samhället den egentligen representerade, men 

socialdemokraten Hilding Johansson beskriver den som ”omfattande”. Gösta 

Bohman skriver att ”opinionens lågor [hölls] brinnande ute i landet” och att det 

dels handlade om Palmes penndragskommentar, dels om moderaternas hanter-

ing av frågan. ”Irritationen mot vårt eget handlande var på vissa håll intensiv”, 

inklusive bland vissa av de moderata riksdagsledamöter som valdes in 1973. Fri- 

och rättigheter debatterades därtill flitigt av borgerliga grupper som Familjefo-

rum och Nya tisdagsklubben. Många opinionsyttringar hördes också till stöd för 

de traditionella formerna för riksdagens öppnande, som också hade föreslagits 

att avskaffas. Både Johansson och Bohman nämner särskilt regeringsrådet Gus-

taf Petrén (1917-1990) och Rikskommittén med folket för kungen som till Konstitu-

tionsutskottet lämnade in 8000 namn med krav på folkomröstning om grund-

lagsförslaget och inte mindre än 140 000 namnunderskrifter till stöd för en 

stärkt monarki. Petrén hade tidigare i den offentliga debatten gjort sig känd som 

en anhängare av domstolarnas lagprövningsrätt och den dömande maktens 
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självständighet gentemot den politiska makten, en linje som alltså gick stick i 

stäv med den traditionella socialdemokratiska skepsisen mot juristernas med-

verkan i statslivet och den därmed befarade ”politiseringen av rättsväsendet” i 

amerikansk riktning.103 

 

Opinionsstormens effekt på riksdagsbehandlingen av grundlagsförslaget blev – 

ingen överhuvudtaget. Hilding Johansson upplever det som ”märkligt”, men 

anger flera förklaringar: 1) Invändningarna mot författningsförslaget uppfatta-

des som ”sakligt oberättigade” och härstamma från små grupper, 2) partierna 

kände sig bundna av tidigare överenskommelser trots att de borgerliga hade fått 

nej på mycket innan propositionen om ny regeringsform lades, 3) författnings-

reformen uppfattades främst innebära en kodifiering av praxis och 4) strävan 

efter konsensus var mycket stark bland alla inblandade partier. De frågor där 

man inte hade uppnått enighet hade som sagt skjutits på framtiden.104 

 

Riksdagsvalet 1973 genomfördes med ett 90%-igt valdeltagande och med väx-

ande högervindar, men resulterade i den s.k. lotteririksdagen, där de borgerliga 

och socialistiska partierna fick 175 mandat var, vilket innebar att man i ett antal 

fall under de följande tre åren tillgrep lottdragning när de båda blocken inte 

hade lyckats förhandla sig till en kompromiss över blockgränsen. Dagen innan 

valet, den 15 september, avled Gustaf VI Adolf, vilket bland andra Gösta 

Bohman senare angav som ett av skälen till att vissa väljare i denna dramatiska 

stund till slut ändå valde att rösta för den sittande regeringen Palme.105 Om det 

stämmer får det sägas vara en av de mer anmärkningsvärda ironierna i denna 

historia att kungens sista gärning blev att rädda kvar regeringsmakten hos det 

parti som under det senaste decenniet gjort sitt bästa för att avlöva hans eget 

ämbete. Några dagar senare svors hans sonson in i sitt ämbete vid en konselj 

där konungaeden förestavades av en av 1966 års motionärer, justitieministern 

Lennart Geijer. 

 

Den sista akten av denna del av författningsreformen utspelade sig under må-

naderna före den andra voteringen om det vilande grundlagsförslaget, som var 

planerad att äga rum den 27 februari 1974. Opinionen mot förslaget, framförallt 

på den borgerliga sidan, gjorde att det var en samlad Hilding Johansson som i 

slutet av januari orienterade riksdagsgruppen om det aktuella läget i författ-
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ningsfrågan. Uppenbarligen upplevde han en påtaglig risk att de borgerliga inte 

skulle lyckas bevara enigheten ända fram till omröstningen. ”[Om grundlagsför-

slaget går igenom] beror på om de borgerliga håller inför den storm som finns 

mot förslaget på sina håll.” En av farorna bestod i att den moderate riksdagsle-

damoten Tage Adolfsson hade lagt en motion med krav på folkomröstning om 

grundlagsförslaget. ”Den måste vi alltså klara ut först och avslå”, deklarerade 

han. ”Sedan kan jag nämna för gruppen att vi är föremål för mycket brevskrive-

ri och mycken omsorg från svenska folkets sida. Det kommer många brev och 

listor. (---) Det gäller att dels slå vakt om vår uråldriga monarki och bevara 

’stampet’ vid riksdagens öppnande, dels fri- och rättigheterna.” 

 

Olof Palme tog nu till orda och menade sig bara ha märkt mycket liten aktivitet 

inom socialdemokraterna i frågan och att opinionen mot grundlagsförslaget 

främst bestod i attacker ”från ytterkanterna till höger och vänster”, förutom 

inom moderaterna där ”den här hemsökelsen rasar över allt.” Avslutningsvis 

försvarade han därefter grundlagsförslaget med att intyga att såväl Gustav VI 

Adolf som Carl XVI Gustaf hade varit med på förändringarna av författningen, 

även om Gustav VI Adolf hade haft invändningar mot upphävandet av ordens-

väsendet samt den ursprungligen föreslagna slopade rättsliga immuniteten för 

statschefen. ”[Gustav VI Adolf] är visserligen avliden, men det skall sägas till 

hans heder att han till fullo både förstod och accepterade de förändringar som 

gjordes, även om han inte kände någon entusiasm.”106 

 

Efter att det vilande grundlagsförslaget antagits även av den nyvalda riksdagen, 

klingade proteststormen av och den nya regeringsformen (och den nya riks-

dagsordningen, som dock inte var någon grundlag) kunde träda i kraft som pla-

nerat vid det följande årsskiftet. Den 30 maj 1974 sammanfattade Olof Palme 

årets vårriksdag inför riksdagsgruppen i ett tolv sidor långt anförande, där två 

rader ägnades åt författningsreformen: ”Den nya grundlagen fastställdes av 

riksdagen. Vem minns längre de stormar som rasade under några korta januari-

veckor i den frågan?”107 

 

 

                                                
106 Protokoll 29.1. 1974. § 5 
107 Protokoll 30.5. 1974. § 3 



 40 

Efterhandsperspektiv 

 

Så hur märktes den nya ordningen på folksuveränitetens grund, som efter 20 år 

av utredningar, förhandlingar och smärtsamma kompromisser (men utan fol-

kets direkta medverkan) vaknade upp till en ny tillvaro Nyårsdagen 1975, där 

riksdagen nu även på pappret var det mäktigaste statsorganet? Kammarsekrete-

raren (riksdagsdirektören) och en av de före detta experterna i såväl Författ-

ningsutredningen som Grundlagsberedningen, Sune K Johansson (f. 1922), 

formulerade det så här i Statsvetenskaplig tidskrift 1976, med ett litet stänk av iro-

ni: 

 

”Det som i den nya författningen tillkom beträffande riksdagen rörde huvud-

sakligen detaljer. (---) De principiellt viktiga stadgandena om ändringar i riksda-

gens ställning och befogenheter har inte påverkat det praktiska arbetet i någon 

högre grad. Parlamentarismen har tillämpats i årtionden, och de 1971 införda 

bestämmelserna om misstroendeförklaring har ännu aldrig använts. Att lagstift-

ningsmakten skall utövas av riksdagen ensam innebär inte någon större föränd-

ring så länge det bara är regeringen som har tillgång till den omfattande apparat 

som behövs för komplicerad lagstiftning.”108 

 

Författningsreformens eftermäle präglas på det hela taget av ljumma kommen-

tarer i den mån de alls förekommer. I det studerade materialet har det inte nå-

gonstans gått att hitta några uttryck av genuin stolthet eller glädje, med undan-

tag för några få kommentarer om just enkammarreformen. Stig Jägerskiöld 

kommenterade redan 1976 den folksuveränitetsprincip som avsågs ligga till 

grund för den nya regeringsformen så att den knappast ”företräder någon djup-

gående eller originell bearbetning av detta problem”. Folksuveräniteten, menar 

han, filtreras tvärtom av ogenomskinliga partiorganisationer som nominerar 

kandidater vilket ger partimedlemmar ett relativt sett enormt inflytande på poli-

tiken, men om detta sägs inte ett ord i regeringsformen.109 Ett par av de statsve-

tare som i egenskap av experter deltog i utredningsarbetet uttrycker angående 

just statschefsfrågan förvåning både över allmänhetens starka engagemang i 

frågan men också över den lösning på frågan som Grundlagsberedningen och 

riksdagen till slut kom fram till. Nils Stjernquist 1971: ”Frågan om statschefens 
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ställning i en parlamentarisk demokrati är den del av författningskomplexet som 

sedan länge stått i centrum för massmedias och allmänhetens intresse, låt vara 

att intensiteten i intresset inte står i proportion till frågans betydelse i och för 

sig.”110 Jörgen Westerståhl (1916-2006), statsvetare och huvudsekreterare i För-

fattningsutredningen, 1976: ”Det intresse som denna fråga [om statschefens 

ställning] tilldrog sig, t.ex. när man var ute i föreningar och talade om författ-

ningsspörsmålen, upphörde aldrig att förvåna mig. Det var för många som om 

själva författningens kvintessens låg i denna skäligen betydelselösa institution.” 

Men senare i samma artikel: ”Den s.k. ’kompromiss’ i frågan om monarkens 

ställning som senare uppnåddes kan enligt min uppfattning knappast karaktäri-

seras som något annat än en utmaning mot sunt förnuft. Man bestämmer sig 

för att behålla monarkin men fråntar samtidigt monarken alla egentliga uppgif-

ter inom statsskickets ram. Till på köpet nödgas man, eftersom en partipolitiskt 

vald talman skulle träda i monarkens ställe vid regeringsbildningen, skriva in 

regler som närmar sig den positiva parlamentarismen. I vissa partipolitiska si-

tuationer kan sådana regler bli till direkt hinder för parlamentarismens funk-

tion.”111 

 

Det ovan sagda rimmar dessutom illa med den mer ”officiella” historieskrivning 

som faktiskt har ägt rum, t.ex., Bertil Fiskesjös Talmannen i den svenska riksdagen, 

som genomgående präglas av en mer intentionalistisk tolkning av författnings-

arbetet än vad det studerade källmaterialet ger fog för, vilket även får stöd av 

följande kommentar av Nils Stjernquist 1976: Valutgångarna påverkade författ-

ningsarbetet ”[m]en jag har ej sällan haft intrycket, att slumpen spelat in”.112 

 

Förutom de närmast inblandade experterna är det få av de politiker och tjäns-

temän som själva var med och arbetade fram den nya författningen som talar 

om den. Granskningen av litteraturen i ämnet begränsar sig i det här samman-

hanget alltså till vad som författats av eller om några av de närmast inblandade, 

däribland de som bar det största politiska ansvaret för att ro författningsfrågan i 

land: partiledarna. 

 

Vad gäller Thorbjörn Fälldin113 (f. 1926), ordförande i centerpartiet från i juni 

                                                
110 Stjernquist, Nils; Grundlagsberedningens kompromiss i statschefsfrågan, Statsvetenskaplig Tid-
skrift, (1971):4 s. 377 
111 Westerståhl, Jörgen; Författningsutredningen, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 79, (1976):1 s. 10 
112 Fiskesjö, Bertil; Talmannen i den svenska riksdagen. Riksbankens Jubileumsfond i samarbete 
med Gidlunds förlag, Stockholm, 2003. s. 24-28 samt Stjernquist 1976 s. 61 
113 Sedermera statsminister 1976-1978 samt 1979-1982 
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1971 (-1985), d.v.s. två månader innan Torekovskompromissen ingicks, har det 

i skrivande stund inte återfunnits någon publikation där han med egna ord kas-

tar ljus över frågan. I en lång radiointervju från 1996 med journalisten Arvid 

Lagercrantz, sänd i Sveriges Radio under rubriken Thorbjörn Fälldin minns, berörs 

författningsfrågan kort men endast i samband med enkammarreformen. Enligt 

honom uppfattades reformen skapa reella möjligheter till regeringsskifte, vilket i 

sin tur innebar att centerpartiet fick råg i ryggen att skärpa tonen gentemot so-

cialdemokraterna i stället för att som tidigare försöka genomföra centerpolitik 

tillsammans med dem. Fälldin säger visserligen att det var ”en stor tabbe av 

grundlagsfäderna” att inte förutse risken för den lotteririksdag som valdes 1973, 

men mer än så sägs alltså inte om författningsfrågan.114 Folkpartiets ordförande 

1969-75, Gunnar Helén (1918-2002), publicerade politiska memoarer som vis-

serligen bara sträcker sig fram till när han blev partiordförande, men han berör 

aldrig författningsfrågan, trots att han senare skulle vara med om att rösta ige-

nom den nya regeringsformen.115 I två böcker, betitlade Uttalanden och kommenta-

rer över TT av folkpartiets ordförande Gunnar Helén 8.1 – 14.9 1971 respektive Utta-

landen och kommentarer via TT av folkpartiets ordförande Gunnar Helén 23/9 1971 – 

7/11 1972, förekommer ett enda uttalande som är relaterat till författningsfrå-

gan, nämligen från den 20 juni 1971 mot den gemensamma valdagen för kom-

munal- och riksdagsvalen.116 Inte heller kommunistledaren Carl-Henrik Her-

mansson (f. 1917) nämner författningsfrågan i sina memoarer, men hans parti 

deltog i och för sig inte i utredningsarbetet.117 

 

I en relativt omfattande idébok om tillståndet i Sverige 1974, för inte heller mo-

deratledaren Gösta Bohman någon diskussion i författningsfrågan, trots att det 

då var månader kvar innan den nya regeringsformen skulle träda i kraft.118 I en 

memoarbok nio år senare ordar han länge och väl om allt mellan himmel och 

jord under sin politiska bana, men nämner frågan först mot slutet i en uppräk-

ning av vad han inte har tagit upp i boken: ”Jag har förbigått författningsarbetet, 

för vars lyckosamma slut framförallt Bertil Ohlin och Allan Hernelius bör hed-

ras.” Vad var det som var lyckosamt och varför var det just Ohlin och Herneli-

                                                
114 Sveriges Radio, SR Minnen, Thorbjörn Fälldin minns – del 2,  
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=842072 (2010-04-15) 
115 Helén, Gunnar; Alltför många jag: memoarer. Bonnier, Stockholm, 1991. 
116 Helén, Gunnar; Uttalanden och kommentarer över TT av folkpartiets ordförande Gunnar Helén 
8.1 – 14.9 1971. Folkpartiet, Stockholm, 1971. s. 37-38 samt Helén, Gunnar; Uttalanden och kom-
mentarer via TT av folkpartiets ordförande Gunnar Helén 23/9 1971 – 7/11 1972. Folkpartiet, Stock-
holm, 1972. 
117 Hermansson, Carl-Henrik; CH minnen. Arena, Stockholm, 1993. 
118 Bohman, Gösta; Tankar om mitt Sverige. Askhild & Kärnlund Förlag AB, Stockholm, 1974. 
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us som borde tackas för detta? Dessa frågor blir hängande i luften, men tidigare 

i boken tecknas i alla fall, över inte mindre än tre sidor, en fyllig och inte alltför 

smickrande bild av just Allan Hernelius’ karaktär. Bohman beskriver honom 

som allmänt ”otillgänglig”. ”Han släpper ingen in på sig. Man vet inte vad han 

tänker. Inte vart han syftar. Bara att han alltid tänker.” Och något senare: ”Av 

min beskrivning av Allans egenskaper och allmänna beteende framgår att han 

och jag var så olika som två människor kan vara.”119 

 

Året därefter, 1984, gav dock Bohman ut ytterligare en memoarbok, Maktskifte, 

där han på tio sidor beskriver sina minnen av turerna kring Torekovskompro-

missen. En av de intressanta uppgifter som där framkommer är att den modera-

ta riksdagsgruppen faktiskt förefaller ha varit splittrad i statschefsfrågan, att 

kompromissen ledde till ”en ständigt återkommande debatt” i gruppen från 

slutet av 1971 till i februari 1974, att den ”ledde till personliga motsättningar” 

och att ”[d]et var i stort sett bara den frågan [om monarkens ställning i den nya 

regeringsformen] som skapade splittring i vår riksdagsgrupp”, utan att författa-

ren på något sätt preciserar varför eller på vilket sätt.120 Bohman beskriver där-

efter händelseutvecklingen under sommaren 1971:  

 

”Allan Hernelius hade – på sitt förbehållsamma sätt – hållit mig underrättad om 

ärendets gång [i Grundlagsberedningen]. Jag hade fått det intrycket att full enig-

het inte skulle kunna nås. Vi skulle vidhålla vissa krav på längre gående ceremo-

niella funktioner för monarkens vidkommande. Bland annat borde denne un-

derteckna vissa betydelsefulla expeditioner – viktiga lagar och högre utnäm-

ningar. Det är möjligt att jag vid våra underhandssamtal missförstått Allan Her-

nelius om vidden av de koncessioner han redan kunde ha givit Valter Åman 

samt i fråga om hans beredvillighet att avvika från vad som kunde bli en klar 

majoritetslinje. Det är också möjligt att Allan kan ha missförstått mig om håll-

fastheten i mina egna önskemål. Lika expressiv som jag brukade vara i mitt ord-

val, lika mumlande har ju Allan Hernelius brukat vara. Och när två så skilda 

retorer möts, kan missuppfattningar lätt växa fram.”121 

 

I början av augusti 1971, berättar Bohman vidare, skulle Hernelius informera 

den moderata riksdagsgruppens förtroenderåd om förhandlingsläget. Bohman, 

som säger sig ha varit säker på hur detta förhandlingsläge såg ut, valde därför att 
                                                
119 Bohman, Gösta; Så var det. Gösta Bohman berättar. Bonniers, Stockholm, 1983. s. 89-92 samt 
337 
120 Bohman 1984 s. 48-49 
121 Bohman 1984 s. 50 
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under Hernelius anförande lämna mötet för att istället genomföra en sedan 

länge planerad intervju. ”När jag kom tillbaka [till förtroenderådets möte], fick 

jag veta att Allan och förtroenderådet blivit ense om vad jag då trodde var den 

linje jag tidigare uppfattat som Allans. Så visade sig emellertid inte vara fallet. 

Det fick jag klart för mig, när jag på kvällen den 20 augusti knäppte på TV-

apparaten hemma och i bildrutan fann hela grundlagsberedningen samlad i To-

rekov förklarande att ’full enighet’ förelåg i utredningen. Jag ringde Allan Her-

nelius: Vad har hänt? Skulle du inte reservera dig? Nej, blev svaret. Förtroende-

rådet godkände den linje jag redovisade. Den innebar ett godtagande av den 

kompromiss som nu träffats. Därmed satt vi fast. Att jag efter det att Torekov-

kompromissen fått stort utrymme i pressen och sedan Allan fått förtroenderå-

dets godkännande för sin linje skulle ta avstånd från denna, var uteslutet. Det 

kan dessutom diskuteras om de frågor i vilka Allan drivit en egen mening var 

värda en uttrycklig reservation.”122 

 

Framställningen väcker ofrånkomligen frågor om Gösta Bohmans hantering av 

författningsfrågan i stort, inklusive hur han som partiledare kunde acceptera att 

en person som Allan Hernelius, som han hade en så uppenbart dålig relation 

med, kunde ges ett så avgörande inflytande över moderaternas del i författ-

ningsarbetet, även om Bohman senare alltså ville tona ner hela frågans betydel-

se. Men som vi strax ska se, är det fler som reflekterat över Allan Hernelius’ roll 

i Grundlagsberedningen. 

 

Tage Erlander var som statsminister högste politiskt ansvarige för hanteringen 

av författningsfrågan fram till 1969, inklusive både Författningsutredningen och 

Grundlagsberedningen. Hans självbiografiska 1960-talet från 1982 är delvis ut-

formad som en intervjubok med Arvid Lagercrantz som intervjuare. Tonen i 

boken är genomgående diplomatisk och söker i de flesta fall att rättfärdiga den 

faktiskt förda politiken utan att i onödan trampa forna medarbetare och politis-

ka motståndare på tårna. Som en del av detta framstår Lagercrantz frågor på sin 

höjd som milt kritiska. Samma ton genomsyrar den redan 1979 utkomna Sjuttio-

tal, men där utan intervjuare. 

 

Det är möjligen denna långt drivna försiktighet som gör att en del av Erlanders 

påståenden framstår som en smula motsägelsefulla, men trots detta framgår det 

tydligt av följande citat att han många gånger tyckte att författningsfrågan var 

besvärande, liksom framgår de socialdemokratiska gräsrötternas totala ointresse 
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för någon författningsreform: 

 

”Trots att vi innerst inne alltså hade samma uppfattning som riksdagsmajorite-

ten som var nöjd med författningen tillsatte vi ändå 1954 författningsutredning-

en. 

AL: Ångrar du det? 

TE: Nej, det gör jag inte. Författningsfrågan kändes visserligen aldrig inom par-

tiet som en angelägenhet av samma vikt som folkpensioner, sysselsättning, bo-

städer eller neutralitetspolitiken. Den var en andrarangsfråga som inte hade 

förmåga att intressera. Jag försökte många gånger när jag var partiordförande 

att förmå distriktsombudsmännen att ha möten i författningsfrågan under 50-

talet men ingen nappade. Alla sa att det kommer inte en kotte om det utannon-

seras att du ska tala om författningsfrågan. Den saknar varje spår av intresse.”123 

 

Erfarenheterna från 1920-talets återkommande regeringskriser i bl.a. Sverige 

och Tyskland låg som tidigare nämnts bakom hans uppfattning om behovet av 

en stark regeringsmakt och han förefaller genomgående ha reagerat negativt på 

förslag som han uppfattade skulle försvaga denna regeringsmakt. Han kallar 

Louis de Geers tvåkammarreform ”genial” och beklagar, om än indirekt, såväl 

det proportionella valsystemets införande 1910 som Första kammarens avskaf-

fande 1971. ”Har [proportionalismen] en gång införts, är den mycket svår att 

avskaffa”, skriver han.124 

 

Som tidigare också nämnts, säger sig Erlander ha blivit överraskad av att För-

fattningsutredningen kom att ägna sig så mycket åt det inre arbetet i regeringen. 

Utredningens förslag om reformerat valsystem kallar Erlander ”skrivbordsfan-

tasier”. Kunde man inte lagt locket på redan 1963, när utredningen presenterade 

sitt betänkande som alla var missnöjda med och som därtill rörde frågor som 

saknade folkligt intresse, undrar Lagercrantz i boken. ”Visst kunde man ha gjort 

det”, svarar Erlander, men han var rädd för att kritiken i så fall skulle ha levt 

kvar.125 Den partiella författningsreformen försvaras halvhjärtat. Det ägnades 

”för mycket tid och krafter åt att få parlamentarismen inskriven i grundlagen. 

Den var ju inte omstridd. Men vilka garantier hade vi för att den skulle te sig 

som något självklart även i framtiden.”126 Jag återkommer till denna framtidsvi-

sion senare. Erlander sammanfattar med att: ”Många inom partiet tyckte att 
                                                
123 Erlander, Tage; 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz. Tidens förlag, Stockholm, 1982. s. 168 
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125 Erlander 1982 s. 170-75 
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författningsfrågan var en främmande fågel som påtvingats oss. De tyckte det 

gick bra som det gick.” Lagercrantz refererar avslutningsvis förra statsrådet Carl 

Lidbom127 (1926-2004), som i en tidningsintervju uppges ha sagt att författ-

ningsfrågan var Erlanders enda stora nederlag. ”AC: Vad säger du om det? TE: 

Det framgår av mina svar på dina frågor att jag inte var nöjd med den kom-

promissen som vi var tvingade att ta.” Han upplevde efter förlusten i kommu-

nalvalet 1966 att hela författningsfrågan måste bort. Hans parti hade då fått 

42,3% av rösterna, en minskning med 8,2% jämfört med de föregående kom-

munalvalen. ”1966 års valnederlag var kanske därför det mest avgörande för att 

författningen blev som den blev.”128 Det är säkert sant, men Erlander fäller 

också en annan kommentar några sidor tidigare, som får sägas vara intressant 

för att komma från en före detta socialdemokratisk statsminister. Han säger 

nämligen att det var ”mycket olyckligt” att högerns representant i Författnings-

utredningen, den ovan nämnde Elis Håstad gick bort så tidigt. Med honom 

kunde vi ha fått ”en författning som bättre än den nuvarande hade svarat mot 

tidens krav och som bättre hade bevarat det som var värdefullt i den gamla för-

fattningen.”129 Tanken utvecklas inte på något sätt, men vi vet ju vid det här 

laget vad högerns/moderaternas representant i Grundlagsberedningen hette: 

Allan Hernelius. 

 

Vilket faktiskt leder oss tillbaka till Carl Lidbom. Han var jurist, som sagt kon-

sultativt statsråd, en kortare tid handelsminister och är en av få politiker som 

ägnar författningsfrågan lite större utrymme i sina memoarer från 1982. Även 

han beklagar sig upprepade gånger över enkammarreformen och den ”millime-

terrättvisa” som följde med det nya valsystemet, på regeringsmaktens bekost-

nad, och menar det i vart fall bidrog till både jämviktsriksdagen 1973 och de 

täta regeringsskiftena under perioden efter valet 1976. Han förklarar utveckling-

en med att flertalet av politikerna under 50- och 60-talen saknade personliga 

erfarenheter av effekten av svaga regeringar. Regeringsmakten framstod tvärt-

om som alltför stabil, inte minst inom folkpartiet som hade som mål att åtmin-

stone kunna bedriva en effektivare oppositionspolitik.130 Lidbom deltog inte 

personligen i författningsarbetet efter 1971 och säger sig därför inte orda mer 

om det, men det hindrar inte att han inleder hela avsnittet om författningsfrå-

gan med följande ej mer än så här utvecklade reflektion om just den moderata 

representanten i Grundlagsberedningen: 
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128 Erlander 1982 s. 179-180 
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”Grundlagar erbjuder en fåfängans marknad av stora mått. Mer än en äldre po-

litiker drömmer om att få sluta sin bana som grundlagsfader. Allan Hernelius är 

en av dessa statsmän. Om inte han hade varit så ivrig att se sitt namn på en ny 

grundlag, hade det nog inte blivit någon Torekovskompromiss. Och då hade vi 

fått dras med resterna av 1809 års regeringsform ännu många år framöver. Då 

hade kungen fortfarande varit rikets överbefälhavare. Vi skulle ha haft konsel-

jerna kvar, och statsråden hade fortfarande varje fredag samlats en kvart före 

konseljen i konseljsalen på Stockholms slott och fördrivit tiden med att småpra-

ta och dricka vin – kl 11 på förmiddagen – i väntan på majestätet.”131 

 

”På fåfängans marknad hade Allan Hernelius sällskap av andra”, fortsätter Lid-

bom och går över till att beskriva beredningens socialdemokratiske ordförande 

Valter Åman, som beskrivs i grund och botten inte ha varit särskilt intresserad 

av den nya regeringsformen överhuvudtaget. ”Jag skulle bli förvånad om han 

vet så mycket mer om den grundlag han signerat än om innehållet i de s.k. 

Åmanlagarna [om bl.a. anställningsskydd, från 1974].”132 Det som är särskilt 

intressant i detta sammanhang är att både Erlander och Lidbom – och det är 

den enda rimliga tolkningen - kritiserar just moderaten Allan Hernelius för att 

ha givit med sig i Torekov. Två socialdemokrater med full insyn i författnings-

frågans hantering kritiserar alltså moderaterna för att inte ha satt stopp för en av 

socialdemokraterna initierad reform. 

 

Olof Palme då? Som statsminister och partiordförande i socialdemokraterna 

från 1969 var han definitivt den högste politiskt ansvarige för sjösättningen av 

den nya regeringsformen. Han fick ju på grund av händelseutvecklingen aldrig 

chansen att författa några egentliga memoarer. Däremot har han och medarbe-

tare till honom publicerat åtskilliga av hans tal i bokform. I ett par undersökta 

exempel är demokrati ett återkommande tema, men såvitt kunnat utläsas kom-

mer han aldrig i minsta beröring med författningsfrågan. T.ex. gäller det talet 

Demokratins förnyelse, hållet för Livsmedelsarbetareförbundet den 15 juni 1971, 

eller Arbetarrörelsen och demokratin, hållet i samband med partiarrangemang den 

16 september samma år, alltså veckorna före respektive veckorna efter själva 

Torekovskompromissen.133  
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Den i skrivande stund senaste i raden av Palmebiografier är Kjell Östbergs När 

vinden vände: Olof Palme 1969-1986 från 2009 och här berörs faktiskt författnings-

frågan, men författaren lyckas med konststycket att i en bok på 447 tätskrivna 

sidor som sträcker sig över en period på 17 år, begränsa utrymmet frågan får till 

– en sida, sidan 236. Palme beskrivs i likhet med Erlander ha varit anhängare av 

starka regeringar. ”Alla författningar som bygger på absolut proportionalitet är 

felaktiga!”, ska han ha sagt. Av den anledningen beskrivs han ha varit inte var-

ken pådrivande eller entusiastisk inför författningsreformerna. Östberg återger 

även det ovan citerade yttrandet i riksdagsgruppen 1973 att grundlagsförslaget 

kanske inte var ”världens vackraste författning”. Även om han inte var någon 

uttalad monarkist, avvisade han enlig Östberg konsekvent alla krav på republik. 

Uttalandet att republiken med den nya regeringsformen bara var ”ett penndrag 

borta” retade visserligen gallfeber på oppositionen, men beskrivs av författaren 

endast ha haft till syfte att lugna de republikanska partivännerna, en tolkning 

som, vilket framgått ovan, helt sammanfaller med Gösta Bohmans.134 

 

Den är naturligtvis den unika lösningen av statschefsfrågan som ändå tilldrar sig 

störst intresse. Förhandlingsspelet som föregick kompromissen utgör ett intres-

sant exempel på det märkliga resultat som blev följden av den stora åsiktsskill-

naden mellan å ena sidan en mäktig partiorganisation, SAP, och å andra sidan 

en opposition och en folkopinion. Moderaterna släppte utan strid igenom ett 

författningsförslag som i praktiken gjorde Sverige till republik, där den laddade 

statschefsfrågan fick en lösning som till största delen hade dikterats av en mino-

ritet på den socialdemokratiska partikongressen 1969. Torbjörn Bergmans för-

klaring till utfallet av förhandlingarna i Torekov är att de inblandade partierna 

helt enkelt förhandlade bort sina respektive målsättningar i statschefsfrågan till 

förmån andra målsättningar som då uppfattades som överordnade. För center-

partiet, folkpartiet och socialdemokraterna var en sådan överordnad målsättning 

partisammanhållning, parad med en rädsla för väljarförluster i kommande val. 

De båda borgerliga partiernas ungdomsförbund var vid den här tiden uttalat 

republikanska, det moderata ungdomsförbundet var enligt Bosse Ringholm åt-

minstone splittrat i frågan, och inom socialdemokraternas ungdomsförbund 

fanns av allt att döma en betydande republikansk opinion som dock i någon 

mån hölls tillbaka av rädslan för att moderpartiet skulle förlora regeringsmak-

ten. För moderaternas del var den överordnade målsättningen borgerlig sam-

manhållning och en strävan efter att skapa ett borgerligt regeringsalternativ, 
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som efter enkammarreformen tedde sig alltmer realistiskt. Till allt detta ska 

även läggas den, enligt Bergman, traditionella svenska konsensuskulturen samt 

att Valter Åman var en skicklig medlare.135 

 

Men skälen ovan räcker inte för att förklara moderaternas passivitet i frågan, 

trots att ett förslag om en gemensam borgerlig arbetsmarknadspolitik visade sig 

kunna presenteras senare under hösten 1971. Bergman anför de omfattande 

kommunikationsproblemen mellan Gösta Bohman och Allan Hernelius, som 

även citerats ovan. Hade inte moderaterna som parti vunnit mer på ett social-

demokratiskt förslag om republik än på den kompromiss man nu skrev under 

på? Bergman skriver att Bohman reagerade med ”förvåning” på den överens-

kommelse Hernelius hade ingått, samtidigt som Hernelius hävdade dels att han 

visst hade fått Bohmans godkännande av kompromissen i förväg på telefon, 

dels att innehållet i kompromissen redan var låst i Grundlagsberedningens di-

rektiv. Den snabbt inkallade presskonferensen, menar Bergman och ansluter till 

vad Bohman själv senare skrev, minskade dessutom dramatiskt Bohmans möj-

ligheter att agera eftersom han då av socialdemokraterna hade kunnat beskyllas 

för opålitlighet och dåligt ledarskap. Åtminstone Carl Lidbom anger slutligen, 

som tidigare citerats, ett högst personligt skäl till att Hernelius vek sig, även det 

refererat av Bergman: Han ville så gärna sluta som grundlagsfader.136 

 

Så långt partiledarna och Carl Lidbom. De kan sammanfattningsvis sägas ha 

varit i bästa fall neutralt inställda till hela författningsfrågan och alla vittnesmål 

har entydigt talat för att den svenska allmänheten var helt ointresserad av några 

författningsförändringar, i synnerhet sådana som lutade åt republik. Åke Ort-

mark skrev 1969, i en tid när vänstervinden ändå blåste som starkast: ”Många 

av de politiker som offentligt deklarerat sig som republikaner kan vittna om att 

reaktionen från allmänheten har blivit häftig. Det brukar komma en rad brev 

från upprörda människor, brev som i bästa fall innehåller skällsord, i sämsta fall 

använda toalettpapper.”137 

 

Frågan blir då vilka som faktiskt drev författningsfrågan och med vilka motiv. 

 

 

                                                
135 Bergman s. 121, 125-126, 130, 133, 135 samt 141 
136 Bergman 134-137 samt 145 
137 Ortmark s. 34 
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Vilka drev författningsfrågan? 

 

Inte heller på det här området finns utrymme att ge annat än en mycket över-

siktlig bild av vilka som förefaller ha varit drivande i författningsfrågan och i 

synnerhet frågan om republik. Det genomgångna materialet tillåter följaktligen 

inte heller några säkra slutsatser i någondera riktningen utan får på sin höjd 

stanna vid kvalificerade gissningar. Särskild försiktighet måste läggas vid frågan 

om i vilken grad författningsfrågans utveckling var planerad respektive i vilken 

grad utvecklingen var ett resultat av tillfälligheternas spel. Det kan vara frestan-

de att försöka hitta orsaksförklaringar i enstaka händelser som föregått det man 

vill förklara. Svårare är det att på en stabil empirisk grund argumentera för att 

en viss strukturell faktor påverkade de historiska aktörernas omvärldsuppfatt-

ning, deras prognos för den svenska samhällsutvecklingen och i slutändan deras 

handlande. Det enda som är helt säkert är att resultatet blev unikt och att nästan 

ingen vid 70-talets mitt verkar ha varit särskilt nöjd med detta. 

 

Beskrivningar från 1970-talet av regeringsformen som ”ett starkt tidspräglat 

dokument” eller ”stark bundenhet till dagens svenska förhållanden” för dock 

tanken osökt till begreppet tidsanda.138 Det är ett besvärligt begrepp både för att 

det är så lockande att använda som orsaksförklaring till ett historiskt skeende, 

men som samtidigt är något så svårt att verifiera. I Nationalencyklopedins artikel 

ideologi använder artikelförfattaren Sven-Eric Liedman tidsanda synonymt med 

tankesätt och värderingssystem.139 Trots ett rikhaltigt källmaterial vill jag påstå att vi 

ännu inte har de metoder som krävs för att ur enorma textmassor vaska fram 

något som med en någon säkerhet kan kallas tidsandan i ett samhälle. Och om så 

vore är det inte tillräckligt för att man med automatik skulle kunna dra en or-

sakspil från denna tidsanda till det fenomen man studerar. Dessutom är det en 

tolkningsfråga om ett visst fenomen verkligen kan sägas vara ett uttryck för 

denna tidsanda. Teoretiskt sett kan avsiktsförklaringen bakom ett visst fenomen 

rent av vara att människorna bakom fenomenet är ute efter att reagera mot det 

som de uppfattade som den tidens tidsanda, för det finns säkert lika många 

”upplevda” tidsandor som det finns och har funnits betraktare, alltså både dåti-

da och nutida. Nu ska vi inte låta utmaningarna skrämma oss till tystnad, men 

förklaringskraften hos upplevda tankesätt och värderingssystem bör skruvas ner 

                                                
138 Jägerskiöld, s. 50 samt Bihang till riksdagens protokoll 1973. Saml. 1. Kungl. Maj:ts proposition. 
Nr 90. Remissvar. s. 81 
139 Liedman, Sven-Eric; ideologi. Nationalencyklopedin. Nionde bandet. Bokförlaget Bra böcker, 
Höganäs, 1992. s. 344 
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till en vetenskaplig nivå för att inte forskningen ska riskera att övergå i skönlit-

teratur. Själv föredrar jag att jämföra det som här studeras, författningsfrågan, 

med andra likartade samtida fenomen som idémässigt i vart fall verkar samman-

falla eller samvariera med de idéer som förefaller ha drivit dem som drev för-

fattningsfrågan. 

 

En som obekymrat formulerat sig kring tidsandan i 1940- och 50-talets Sverige 

är historikern Alf W Johansson. Om man får tro honom hade tidsandan t.o.m. 

ett namn: Herbert Tingsten (1896-1973), journalist och professor i statsveten-

skap, idag mest känd för att han var chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-

1959, efter andra världskriget Sveriges största tidning, och det i ett betydligt 

kargare svenskt medielandskap än vad som är fallet när detta skrivs. Efter att 

från början ha varit socialdemokrat, övergick han under kriget till liberalismen. 

Johanssons omfångsrika biografi bygger på omfattande studier av källor och 

tidigare forskning och framställer Tingsten som den enskilt viktigaste opinions-

bildaren under sin chefredaktörstid och skräder alltså inte orden när han beskri-

ver dennes betydelse: ”[Tingsten] var tidsandans kraftigaste megafon. (---) [H]an 

både representerade och formade tidsandan. (---) [H]an definierade det politiskt 

korrekta under 40- och 50-talen.”140 Den tidsanda som Johansson beskriver 

sammanfattar han med vad han kallar en paradigmatisk metafor. Metaforen ”re-

presenterar periodens dominerande utopiska ambition. Den ’härskar’ därför att 

ingen tycks ha kraft att förneka den. Den har på något sätt fått självklar karak-

tär.” Från 1948 och hela 50-talet igenom var den förhärskande paradigmatiska 

metaforen frihet, d.v.s. den frihet som ett liv i Västvärlden innebar eller i vart fall 

borde innebära, och som stod i motsats till ”det kommunistiska imperiets slave-

ri”. Herbert Tingsten var ”metaforens överstepräst och därmed tidens dagord-

ningsskrivare”, med målet att ta ”kontroll över den intellektuella dagordningen, 

helt enkelt det andliga ledarskapet i det svenska samhället”.141 Även om jag som 

sagt värjer mig mot användningen av begreppet tidsanda med det trots allt be-

gränsade empiriska underlaget (det fanns garanterat mängder av svenskar som 

tyckte precis tvärtemot Tingsten och/eller knappt visste vem han var), verkar 

det rimligt att han under en period var landets enskilt viktigaste opinionsbildare 

åtminstone i de politiskt inflytelserika kretsarna. Om vi nu antar att det faktiskt 

var på det viset, så förklarar det i så fall ett och annat i det fortsatta resone-

manget. 

                                                
140 Johansson, Alf W; Herbert Tingsten och det kalla kriget. Antikommunism och liberalism i Dagens 
Nyheter 1946-1952. Tidens förlag, Stockholm, 1995. s. 17 
141 Johansson 1995 s. 14-17 samt 228-229 
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Den liberalism som Tingsten gav uttryck för i sina ledarartiklar beskrivs som 

förnuftsdyrkande, modernistisk, nihilistisk, antitotalitär och USA-vänlig. Som 

en konsekvens av det, var den därtill särskilt uttalat antimetafysisk och antitradi-

tionalistisk. Till de självklara måltavlorna för hans appeller var allt i det svenska 

samhället som representerade traditionen: kyrkan, monarkin, ordensväsendet, ja 

till och med födelsedagsfirandet. Ett genomgående drag var att tradition konse-

kvent ställdes i motsats till jämlikhet. Samhällsfenomen och meningsmotståndare 

som påstods representera traditionen eller vara anhängare av traditionella vär-

den, anklagades för att vara motståndare till jämlikhet och demokrati. Därför 

skulle ”[d]et ’traditionella’ (…) berövas varje form av symbolisk innebörd och 

på så sätt desarmeras. En orden var en plåtbit eller lite tingeltangel, en predikan 

några ologiskt sammanfogade satser, en kyrka en egendomligt utformad bygg-

nad.” Och de stora livsfrågorna var överhuvudtaget uttryck för ”feltänkan-

de”.142 Alf W Johansson menar att Herbert Tingsten ”upplevde sig stå på de 

svagas sida gentemot de ’livsdugliga, problemfria, konventionella och konserva-

tiva’”, och sammanfattar mot slutet av monografin: ”Hans kamp mot det gamla 

samhällsskickets hierarkier och statusmanifestationer var således en kamp för 

upprättande av en ny mera rörlig hierarki, byggd på talang, kompetens och kon-

kurrens, en upplyst hierarki, där förnuftsmässighetens främste representant 

måste inta den översta positionen.”143 

 

Ideologin var bara en av två huvudkomponenter i ”paketet” Tingsten. Den 

andra var tonen, som också förefaller ha varit ny för sin tid, åtminstone i det 

politiska finrum i Sverige där han verkade, och som kan beskrivas som engage-

rad, moraliserande, kompromisslös, ironisk och mycket frän. Meningsmotstån-

darna förlöjligades och framställdes helt enkelt som ointelligenta, en strategi 

som 30 år efter hans död hade få beundrare, av Alf W Johansson att döma, som 

citerar idéhistorikern Svante Nordins karaktäristik av Tingströms bemötande av 

meningsmotståndaren: ”[Hans] problem förklaras vara pseudoproblem, hans 

lösningar icke-lösningar, hans teser och argumentation meningslösa, ur teoretisk 

synpunkt obefintliga”.144 I exempelvis ett av angreppen på ordensväsendet an-

förde Tingsten: ”Att genom märken på kläderna hävda sin ställning borde inte 

vara behagligt annat än för den inbilska medelmåttan”. Johansson menar att 

avskaffandet av ordensväsendet för svenska (men inte för utländska) medbor-

                                                
142 Johansson 1995 s. 26-27, 287-291, 293, 303 samt 317 
143 Johansson 1995 s. 294 
144 Johansson 1995 s. 25 
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gare var en av få kampanjer där Tingsten blev framgångsrik, men jag är inte så 

säker på att hans framgång begränsade sig till denna fråga.145 

 

Ett av de fenomen som Tingsten angrep med än större fränhet än han angrep 

monarkin var den folkliga monarkismen. Redan den 25 juni 1946 gick han i 

DN:s ledare till häftigt angrepp mot Gustaf V:s popularitet som tagit sig nya 

och starkare uttryck i samband med andra världskriget och kungens 85-årsdag 

1943. Monarkin, menade han, stöddes framförallt av två grupper: dels de statli-

ga ämbetsmännen och officerarna, dels en ur alla samhällsklasser rekryterad 

grupp personer ”med outvecklat intellekt, ringa kunskap och sinne för billig 

romantik – det är dessa tomma och dumma ansikten som garnerar gatorna vid 

parader och fyller kyrkorna vid fina begravningar”. Monarkismen sattes i mot-

sats till demokratin: ”De som försvarade Gustaf V borde i konsekvensens 

namn erkänna att de var motståndare till parlamentarism och att de hyste sym-

patier för en personlig kungamakt”. Till de angripnas skara hörde ingen mindre 

än dåvarande statsministern och socialdemokraten Per-Albin Hansson146 (1885-

1946), som särskilt kritiserades för sitt hyllningstal till kungen på dennes 85-

årsdag 1943.147 Det är ännu oklart vilken reell betydelse Tingstens agitation 

hade för väckandet av författningsfrågan, men när herr Hallén (s) i den ovan 

refererade debatten i Första kammaren 1953 anförde att opinionsbildningen i 

frågan begränsade sig till ”pressens män (..) speciellt då [från] folkpartiet”, är det 

väl inte orimligt om Tingsten var en av dem han åsyftade. 

 

Vi lämnar för tillfället Herbert Tingsten och vänder istället uppmärksamheten 

mot en annan av Sveriges mest kända intellektuella vid denna tid, som kom att 

inta en radikal hållning i framförallt statschefsfrågan, nämligen författaren och 

journalisten Vilhelm Moberg (1885-1973), socialdemokrat, men samtidigt en 

varm Amerikavän och en mycket uttalad republikan. För den breda allmänheten 

gjorde han sig under 50-talet mest känd för sin utvandrarserie; romanen Utvand-

rarna publicerades första gången 1949, Invandrarna 1952, Nybyggarna 1956 samt 

Sista brevet till Sverige 1959. Men Moberg engagerade sig även i de mycket upp-

märksammade s.k. rättsröteaffärerna som ägde rum under perioden 1950-1953 

(liksom gjorde för övrigt även Herbert Tingsten). Här finns inte utrymme att 

referera dem i detalj, men de har i modern tid behandlats vetenskapligt av Gö-

ran Söderström som en del i en omfångsrik antologi om Stockholms homosex-
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uella 1860-1960, med en sällsynt omfattande notapparat i botten. Bakgrunden 

beskrivs som ursprungligen amerikanska försök till moralisk upprustning av den 

egna nationen i kalla krigets värld, om man så vill ett av de många uttrycken för 

den paradigmatiska metaforen frihet i Alf W Johanssons tappning. Vid sidan av 

försöken att upptäcka och oskadliggöra kommunister, intensifierades i USA 

under 40-talet jakten på homosexuella inom den federala administrationen un-

der förevändning att de hade ”ett moraliskt nedbrytande inflytande på sina ar-

betskamrater”, som öppnade både för vänskapskorruption och för utpressning 

från den kommunistiska fiendens sida. 

 

Samma debatt och jakt på homosexuella spred sig även till Sverige men för just 

svensk del tillkom även det faktum att homosexuella handlingar hade avkrimi-

naliserats 1944, vilket skrämde vissa grupper som befarade att det lagliga spri-

dandet av ”den homosexuella smittan” kunde få förödande konsekvenser för 

hela samhället. I pressen uppmärksammades särskilt den homosexuella prostitu-

tionen i Stockholm, enligt kritiker som Vilhelm Moberg organiserad av nätverk 

med medlemmar högt upp i statsapparaten, som påstods skydda varandra ge-

nom just vänskapskorruption. Hela ämnesområdet var vid denna tid alltså fort-

farande synnerligen känsligt och debatten genomsyrad av ohöljd homofobi.148 

Särskilt uppmärksammad blev den affär där restaurangdirektören Kurt Haijby 

(1897-1965) 1953 dömdes för utpressning för att ha krävt (och erhållit) pengar 

av hovet för att inte avslöja en påstådd (men aldrig bevisad) homosexuell rela-

tion mellan honom och Gustaf V under mitten av 30-talet. Vilhelm Moberg, 

som engagerade sig hårt i fallet på Haijbys sida, menade att statsapparaten på ett 

rättsvidrigt sätt och med hovets goda minne försökt mörklägga hela affären 

som han kallade ”detta århundradets hittills största svenska rättsskandal”. I sin 

omfattande utredning av materialet motsätter sig dock Göran Söderström be-

stämt uppfattningen att något övergrepp ägde rum från myndigheternas sida, 

men menar att Haijby borde ha åtalats för utpressningen redan på 30-talet.149 

Moberg engagerade sig även i den ett par år tidigare mycket uppmärksammade 

Kejneaffären, då han tillsammans med ett par andra journalister ägnade sig åt 

”privata ’detektivarbeten’ och [försök att] med många gånger tvivelaktiga meto-

der komma åt myndigheternas representanter”, allt med en starkt homofobisk 

klangbotten. Sin syn på den påstådda vänskapskorruptionen, de ”homosexuella 

ligorna” och de därmed sammanhängande påstådda mörkläggningskampanjerna 
                                                
148 Söderström, Göran; ”Homosexaffärernas” och ”rättsrötans” tid. Sympatiens hemlighetsfulla makt. 
Stockholms homosexuella 1860-1960. G. Söderström, red. Stockholmia förlag, Stockholm, 1999. 
(Stockholmsmonografier; 78:II) s. 412-414 
149 Söderström s. 483-484 samt 702 
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från myndigheternas sida utvecklade han i flera föredrag och tidningsartiklar. 

Vid ett föredrag i maj 1953 uttalade han bl.a.: ”Ett statsöverhuvuds sexuella 

vanor saknar i och för sig intresse; det är ju inte fråga om den saken här. Men 

en helt annan sak är om hela landets rättsväsen måste sättas ur funktion för att 

skydda landets statsöverhuvud. Då är jag inte med längre.” De ämbetsmän som 

påstods ha deltagit i mörkläggningen av Haijbyaffären beskrevs som ”tragiska 

offer för den monarkiska vidskepelsen”.150 Söderströms egen slutsats om ”rätts-

röteaffärerna” är att de på det hela taget kan liknas vid häxprocesser som grun-

dade sig på ”missförstånd, fantasier, grundlöst skvaller eller mer medvetna 

lögner”.151 

 

Inte heller rättsröteaffärernas betydelse för författningsfrågans utveckling är på 

något sätt klarlagd i nuläget, men klart är att Haijbyaffären innebar en misskre-

ditering av såväl den politiska som juridiska eliten, som i vart fall tidsmässigt 

sammanföll med riksdagsmotionerna 1953 om en förutsättningslös författ-

ningsutredning. 

 

Av otvivelaktigt stor betydelse för opinionsbildningen inom författningsfrågan 

var den pamflett som Moberg gav ut två år senare, Därför är jag republikan. ”Den 

är skriven i avsikt att såra monarkisterna”, skriver han själv. Moberg påstår sig 

representera den republikanskt övertygade socialdemokratin, men stilen är sna-

rare Tingstens: frän, förlöjligande, kompromisslös, rationalistisk och mycket 

antitraditionalistisk. ”Författaren vill såra lakejsjälarna!”152 Metoden är dels att 

angripa monarkin på principiella grunder, t.ex. det ärftliga ämbetet, men inne-

hållet går även ut på att tillskriva den en medeltida doktrin, en sakral karaktär 

”av Guds nåde” och att därefter kritisera den hårt för detta. Kyrkan angrips 

samtidigt: ”Tronen och altaret är beroende av varandra och stöder därför var-

andra.”153 Han och alla andra visste naturligtvis att kungens makt sedan över-

skådlig tid tillbaka primärt stammade från en regeringsform snarare än från 

Gud, men det retoriska greppet får väl sägas vara en del av det konsekventa 

förlöjligandet av monarkin som därefter följer. Moberg upprepar de ovan refe-

rerade påståendena om myndigheternas mörkläggning av Haijbyaffären, om 

monarkismen som ”en uråldrig vidskepelse”, han citerar Tingstens ovannämnda 

ledarartikel från 1946 och han raljerar över alla detaljer kring de med anledning 

                                                
150 Moberg, Vilhelm; Ansvaret för rättsskandalerna. I egen sak. Obekväma inlägg i det offentliga 
samtalet. Urval och efterord av Olof v Friesen. Ordfronts förlag, Stockholm, 1984. s. 185 
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av det senaste tronskiftet aktuella eriksgatorna vars popularitet väl ”vittnar om 

det allmänna förståndets utbredning i Sverige under 1950-talet”.154 

 

Hur ser då Mobergs vision ut? Jo, en republik ”av Förnuftets nåde”. Det ameri-

kanska presidentämbetet framhålls som ett föredöme, med presidenten som en 

”tjänare åt det suveräna folket”. Och vad gäller Schweiz framställs hela dess 

konstitution som ett föredöme som borde få utgöra modell för ett framtida 

republikanskt styrelseskick i Sverige, inte bara för att presidenten där är en ano-

nym figur med ceremoniella uppgifter utan även på grund av den federala upp-

byggnaden av landet. ”I Förbundsrepubliken Sverige skulle vart och ett av våra 

län motsvara en av dessa [schweiziska] kantoner och utgöra en fullt suverän 

enhet.”155 

 

I avslutningen av den första upplagan av boken spås monarkin en dyster fram-

tid i världen. Utanför Europa begränsade den sig vid den här tiden enligt ho-

nom till ”kvarlevande vilda folkstammar i Afrika och Asien” (även om han 

hoppar över de då omkring halvdussinet självständiga samväldesmonarkierna), 

och för Europas egen del kunde läsarna ”med sannolikhet (…) utgå från, att de 

återstående 7 [större] monarkierna (…) har gått i graven vid detta århundradets 

slut”.156 

 

Att Vilhelm Moberg brann för sin sak går inte att ta miste på, men en efterklok 

kritiker kan hävda att hans vision inte visade sig ha några djupare rötter i verk-

ligheten. En militärjunta avskaffade senare visserligen monarkin i Grekland, 

men i Spanien återinfördes den å andra sidan några år därefter (förenklat ut-

tryckt). De enda verkligt genomgripande förändringar som i övrigt i skrivande 

stund ägt rum på det konstitutionella planet i de av Moberg berörda staterna, 

torde ironiskt nog vara att den lagliga rasdiskrimineringen i USA har avskaffats 

(bl.a. i fråga om den politiska rösträtten) samt att även kvinnorna i Schweiz har 

fått politisk rösträtt. 

 

Mobergs beskrivning av den samtida debatten i frågan är särskilt intressant i 

sammanhanget. Det socialdemokratiska partiprogrammets gamla krav på repu-

blik har inte varit ”opportunt” att aktualisera för partiledningen, ”[m]en efter 

nästa generationsväxling inom socialdemokratins ledning kommer det säkerli-
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gen att framföras med fördubblad styrka”. Till vårtecknen hör även det faktum 

att Republikanska klubben 1955 har bildats vid Stockholms högskola samt att 

nu även folkpartiets ungdomsförbund har blivit republikanskt.157 

 

Efter att Författningsutredningen 1963 presenterat sitt förslag till ny regerings-

form där kungen föreslogs få behålla vissa uppgifter i samband med regerings-

bildningen, regeringsbesluten och riksdagens upplösande, gick året efter Her-

bert Tingsten i debattskriften Skall konungamakten stärkas? till häftigt angrepp på 

författningsförslaget i just denna del. Att tilldela kungen de föreslagna uppgif-

terna ovan skulle innebära att man gav honom uppgifter han i dagsläget inte 

hade, menade han vilket förklarar rubriken. Att den svenska demokratin, som 

han medger, på det hela taget fungerat fläckfritt sedan 1917 saknar betydelse; 

demokratin ska inte bygga på ”statschefens goda vilja”.158 Han refererar en ra-

diodebatt med Jörgen Westerståhl som hölls i mars 1964, där Westerståhl för-

svarade utredningens förslag: 

 

”[JW:] ’En vägran från kungens sida att [oläsligt ord] och godkänna en proposi-

tion är sakligt sett enligt det här förslaget totalt verkningslöst. Vad man kan 

göra då är bara att man tar propositionen i handen, vandrar ner till riksdagen, 

lämnar över den till utskotten som har fullständig initiativrätt… Det är alltså 

ingen som helst fara, menar jag, i den här bestämmelsen för att den ens skulle 

kunna teoretiskt missbrukas.’ [HT:] Kungens beslutanderätt försvagas alltså 

med att regeringen utan hans medverkan kan få fram sina förslag i riksdagen, 

rätten att framlägga propositioner påstås vara utan betydelse. Här är kommenta-

rer obehövliga.”159 Även om många nutida betraktare kanske uppfattar 

Tingstens uppfattning just i denna fråga som väl paranoid, är intrycket att det 

var precis denna typ av argumentation vann alltfler anhängare i flera partiorga-

nisationer under 60-talet. 

 

Men vilka uppgifter ska en monark då tilldelas när en parlamentarisk demokrati 

ska lagfästa praxis? Hans svar är kompromisslöst: inga alls, och föreslår något 

som flera läsare säkert känner igen: ”[Det kan] överlåtas åt talmannen att utse 

statsminister, likaväl som åt kungen. Man kan genom krav på omedelbart för-

troendevotum (eller kanske bättre toleransförklaring) göra regeringens tillkomst 

                                                
157 Moberg 1966 s. 73-75 
158 Tingsten, Herbert; Skall konungamakten stärkas? Kritik av författningsförslaget. Bokförlaget Al-
deus/Bonniers, Stockholm, 1964. (Aldeus Aktuellt; 13) s. 13, 16-18 samt 63 
159 Tingsten s. 43 
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direkt beroende av riksdagen.”160 

 

Två år senare var det dags för Vilhelm Moberg att ge ut den andra upplagan av 

Därför är jag republikan. I ett nytt förord, daterat januari 1966, kommenterar han 

de senaste tio årens utveckling av författningsfrågan. Han gläder sig naturligtvis 

åt Tingstens ovan refererade ”förintande kritik” av Författningsutredningens 

författningsförslag ”ur objektiv statsvetenskaplig synpunkt”,161 men ännu mer 

gläds han åt den sedan några år uppvaknade republikanismen i den socialdemo-

kratiska dagspressen. ”Republikanska Klubbens periodiska publikation behövs 

inte längre. Dess uppgift har övertagits av dagspressen.” Den republikanska 

opinionsbildningen beskrivs nämligen har tagit fart ordentligt sedan LO köpt 

Stockholms-Tidningen och Aftonbladet 1956, där båda nya chefredaktörerna 

Gunnar Fredriksson (f. 1930) och Kurt Samuelsson (1921-2005) var tydligt re-

publikanska på ledarplats, vilket Moberg menade hade haft ”stor betydelse för 

opinionsbildningen (---) Verkningarna är redan märkbara.” Men ännu vågade 

inte regeringen aktualisera republikkravet pga. rädsla för marginalväljarförluster 

samt ”obefogad underskattning av den allmänna intelligensnivån. (---) Ministä-

ren Erlander förolämpar det svenska folket.”162 Moberg är vidare mycket starkt 

negativ till det aktualiserade förslaget om införande av kvinnlig tronföljd, t.ex. 

framfört av folkpartiledaren, professor Bertil Ohlin, som också får sig en släng 

av sleven: ”Man kan sålunda mycket väl bli professor utan att veta vad logik är 

för något.”163 Men han ser en ny tid randas: Nancy Eriksson och ytterligare 32 

socialdemokratiska riksdagsledamöter har nyligen lagt ännu en motion om infö-

rande av republik.164 

 

 

Kronprinsen 

 

De delar av författningsfrågan som har stått i fokus i denna framställning rörde 

vid den här tiden i praktiken endast en person, kronprins Carl Gustaf. Det är 

därför naturligt att fråga sig om just kronprinsens person hade någon betydelse 

                                                
160 Tingsten s. 34 
161 Moberg 1966 s.  
162 Moberg 1966 s. 103-105. Aftonbladets roll i opinionsbildningen intygades senare även av Nancy 
Eriksson, som samtidigt beskriver Republikanska Klubben som ”mycket liten och tillfällig”. (Eriksson 
s. 181) 
163 Moberg 1966 s. 108 
164 Moberg 1966 s. 117 
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för frågans utveckling. Inte sedan 1792 hade landet haft en så ung tronarvinge 

inför ett förestående tronskifte. Det unika ”gapet i tronföljden” och det faktum 

att han, som successionsreglerna var utformade, i praktiken var den ende som 

kunde föra dynastin vidare, innebar naturligtvis att kronprinsen under hela sin 

uppväxt hade ögonen på sig från alla håll.  

 

Utöver vad Olof Palme berättade för sin riksdagsgrupp 1974 om de båda kung-

arnas inställning i författningsfrågan, skriver Valter Åman i samma riktning om 

Gustav VI Adolf att ”[h]an hade nog gärna sett att en del mera dekorativt präg-

lade formuleringar av kungens ställning skulle ha fått fortleva”.165 Men därut-

över har inget mer framkommit i det här studerade källmaterialet som kastar 

ljus över ämnet. 

 

Den frispråkiga Ulla Lindström nämner den då ännu inte 20 år fyllda kronprin-

sen helt kort på ett par rader i samband med att hon kommenterar riksdagsde-

batten om Nancy Erikssons motion den 23 februari 1966: ”Oomnämnd, ändå 

närvarande i tankarna var den unge kronprinsen. Hans intellektuella arv är inte 

stort men kan kanske förkovras.” I Åke Ortmarks De okända makthavarna från 

1969 (Författaren deklarerar sig i förordet som självklar republikan.) ägnas ett 

längre avsnitt åt den blivande kungen, baserat på andrahandsuppgifter från 

dagspressen och mestadels anonyma personer i kronprinsens närhet. Påfallande 

lite verkar vara känt om honom, men han beskrivs som ”svåråtkomlig”. ”Han 

är mycket sent utvecklad, hämmad av blyghet och kontaktsvårigheter. (---) 

Även de som under många år har sett mycket av honom på nära håll har svårt 

att bedöma hur han skulle komma att fungera som kung fem år efter trontillträ-

det.” Ortmark har svårt att avgöra vad som döljer sig bakom fasaden, ”enfald 

eller begåvning, tomhet eller utvecklingsmöjligheter”, men han säger samtidigt 

att omgivningens snåla värdering av kronprinsen är präglad av att ”intellektuella 

färdigheter betonas i vår kultur”. Bernadottarnas påstådda sena mognad i kom-

bination med den inte särskilt utvecklingsinriktade miljön på slottet anges också 

som orsaker. Han skriver om sina informanter: ”Det finns de som ansåg att det 

var en plåga att ha honom till bordet, eftersom det var ytterst svårt att få ho-

nom att kommentera en enda företeelse; han verkade, säger en av de bäst place-

rade observatörerna ’lite bakom’. Med åren har han emellertid börjat te sig allt 

normalare, allt vanligare, allt mjukare och tillgängligare.” Ortmark sammanfattar 

sitt porträtt av kronprinsen med att denne på det hela taget får ses som ”ett 

                                                
165 Åman s. 176 
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oskrivet blad”.166 

 

Man ska komma ihåg att denna mycket närgångna betraktelse handlar om en 

23-årig ung man som var uppvuxen med författningsfrågan, som visste att det 

var just hans person alla hade i tankarna som på något sätt formulerade sig i 

frågan och som väl visste att varje ord han yttrade vägdes på guldvåg. Rimligen 

kan ingen som inte själv har befunnit sig i en liknande situation föreställa sig 

vilken börda detta måste ha varit. Det är självklart det viktigaste skälet till att 

han inte har agerat åsiktsmaskin på middagar eller i offentliga sammanhang. Av 

vad som har framkommit ovan verkade hur som helst inte ens Tage Erlander 

uppleva att han stod den unge kronprinsen särskilt nära. Kronprinsen förnekar 

själv i dokumentärfilmen Personligt med Carl Gustaf från 1971 att han skulle ha 

kontaktsvårigheter. Hans tidigare blyghet förklarar han berodde dels på medve-

tenheten om den ständiga granskningen, dels att han ofta fick frågor av banal 

karaktär som inte gick att utveckla till en god konversation. Detta i kombination 

med hans strävan att inte uttala sig oförsiktigt i partipolitiska frågor kunde, en-

ligt kronprinsen själv, ge intrycket att han inte kunde eller intresserade sig så 

mycket för t.ex. politik.167 Men oavsett hur det egentligen låg till med kronprin-

sens person kan det ändå ha haft sin betydelse om bilden av kronprinsen bland 

politiker och tjänstemän som rörde sig i hans närhet var präglad av de drag som 

dem Ortmark tecknar i sin bok. Björn von Sydow antyder i sin recension av 

Torbjörn Bergmans avhandling att så kan ha varit fallet. ”Hade den unge kron-

prinsen låg legitimitet?”, frågar han sig.168 Ja, hade kronprinsen framstått som 

mer utåtriktad och verbal hade det möjligen bidragit till att ge en författnings-

debatten annan klangbotten. Helt säkert hade det varit så om hans far varit i 

livet. Det ska dock sägas att även om Moberg och Tingsten och vissa andra 

debattörer är fräna i kritiken av monarkin som institution så yttrar de sig aldrig 

negativt om de kungliga personer som var i livet vid den här tiden. 

 

 

                                                
166 Ortmark s. 163-165 
167 Personligt med Carl Gustaf, dokumentärfilm från 1971 av Tomas Dillén och Lars Ulvenstam. 
http://svtplay.se/v/1371403/oppet_arkiv/carl_gustaf_heter_jag_-_del_1?sb,k103034,1,f,103041 
(2010-04-15) 
168 von Sydow, Björn; Torbjörn Bergman: Constitutional Rules and Party Goals in Coalition Forma-
tion. An analysis of Winning Minority Governments in Sweden. Department of Political Science, 
Umeå University. Research Report 1995:1, 1995, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 98, (1995):4 s. 493 
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Nya och nygamla problemställningar 

 

Låt oss först återvända till Gunnar Sjöblom och John D May. I vilken grad har 

partiledarna intagit en åsiktsmässig mellanställning mellan partisympatisörerna 

och de ledande partiaktiva när de rangordnade de upplevda handlingsalternati-

ven? 

 

Sjöbloms avhandling är ett teoretiskt arbete, har rikligt med referenser till annan 

litteratur, men utgår inte från något eget källmaterial. Det är på ett sätt befrian-

de läsning för en historiker som lätt bekymrar sig över representativiteten i det 

egna empiriska materialet, men Sjöblom överlåter därmed på andra att testa 

hans påståenden empiriskt. Det är dock inte särskilt sannolikt att en doktorand i 

statsvetenskap som vid 60-talets mitt handleddes av Nils Stjernquist skulle vara 

alldeles obekant med regeringens hantering av författningsfrågan. Möjligen är 

det också därför de av Sjöblom presenterade handlingsalternativen för den par-

tiledare som har att hantera en potentiellt partisplittrande fråga passar som hand 

i handske med Erlanders agerande i författningsfrågan. Erlander formulerade 

partiets krav på ett sätt som en mycket bred majoritet av de ledande partiaktiva 

kunde ställa sig bakom dem: att ovillkorligen skriva in parlamentarismen i 

grundlagen samt att utreda statschefens ställning i en modern demokrati. Hans 

bild av motståndarna till förslaget beskrevs som anhängare av Författningsut-

redningens förslag, och de antogs inte befinna sig i partiet. Slutligen tillsatte han 

en parlamentarisk utredning under en ordförande som han visste inte var repu-

blikan och vars arbete han därefter konsekvent hänvisade till var gång frågan 

dök upp i partiet. Även om Valter Åmans påstående stämmer att han inte utsat-

tes för påtryckningar i någon form, fanns heller ingen deadline för när utred-

ningen skulle lämna sitt slutbetänkande, vilket kan tolkas som att utredningen 

var fri att arbeta tills författningsfrågan inte längre var kontroversiell. 

 

Även hypotesen formulerad utifrån Mays teori får sägas ha blivit verifierad för 

socialdemokraternas del då Erlanders (och Strängs) åberopande av såväl valre-

sultat som möjligheterna att sluta överenskommelser med andra partier utgjorde 

de återkommande uttalade orsakerna till att han inte försökte uppfylla partipro-

grammets krav på republik. Litteraturen ger därtill goda indikationer på att det 

åtminstone för Erlanders del i själva verket inte handlade om partitaktik utan att 

han faktiskt företrädde en från partiprogrammet avvikande uppfattning om 

statsskickets grunder, och han hade därtill uppenbarligen en majoritet inom 
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partiet med sig även om det i enskilda fall är svårt att fastställa om det berodde 

på ideologiska eller taktiska skäl. 

 

För Gösta Bohmans del utgörs det empiriska underlaget i denna studie uteslu-

tande av memoarlitteratur författad av honom själv, vilket självklart försvårar 

möjligheten till säkra bedömningar i den här frågan. Någon karaktäristik av 

gruppen ledande moderata partiaktiva har inte heller kunnat göras, utöver den 

ganska tvådimensionella bild av Allan Hernelius som Bohman tecknar i sina 

memoarer. Det går därför inte att uttala sig om huruvida Bohman kom att inta 

en mellanställning mellan de ledande partiaktiva och partisympatisörerna, inget 

tyder hur som helst på att han gjorde detta. Torbjörn Bergmans tolkning av 

Bohmans handlande är att hans främsta mål var att komma i regeringsställning 

tillsammans med de båda övriga borgerliga partierna, även om det enligt Boh-

man själv höll på att kosta honom partisammanhållningen. Även Björn von 

Sydow verkar stödja denna tolkning.169 Saken kompliceras ytterligare av att det 

faktiskt verkar ha funnits en republikansk falang även inom detta parti, möjligen 

t.o.m. inom riksdagsgruppen antyder Bohman, men det krävs ytterligare studier 

för att komma vidare i denna fråga. 

 

Åtskilligt annat har också framkommit som ger anledning till lite fylligare reso-

nemang kring nya problemställningar för framtida studier. 

 

Det är för det första oklart vilken ställning 1809 års regeringsform egentligen 

hade i det allmänna medvetandet efter 1950, oklart är också hur detta medve-

tande i så fall skulle kunna mätas. Klart är åtminstone att de experter som del-

tog i utredningsarbetet inte var överens i frågan; Jörgen Westerståhl: ”1809 års 

regeringsform hade aldrig haft någon starkare ställning i folkets hjärta och var 

under hela detta århundrade [1900-talet] omöjlig att presentera för gemene man 

utan ingående historiskt statsrättsliga förklaringar.”170 Nils Stjernquist menar å 

sin sida att samma regeringsform ”i vida kretsar kommit att betraktas som en 

dyr klenod”. Det senare får sägas rimma bättre både med de vittnesmål om vad 

allmänheten tyckte i författningsfrågan samt med de uttalanden som gjordes 

under den ovan refererade riksdagsdebatten 1953.171 Å andra sidan gav kända 

och utanför partiväsendet verksamma debattörer som Herbert Tingsten och 

Vilhelm Moberg uttryck för djupaste missnöje med det svenska statsskicket när 
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de framhåller 1950- och 60-talets Schweiz och USA, av alla stater, som demo-

kratiska föredömen för Sverige. De kan rimligen inte ha varit ensamma i sin 

uppfattning om motsättningen mellan jämlikhet och tradition, så vilka mer hade 

den uppfattningen? 

 

För det andra, frågar sig Nils Stjernquist vidare i samband med att han 1976 

föreslår forskningsämnen kring den nya författningen, varför fick man överhu-

vudtaget för sig att ersätta en fullt fungerande regeringsform med en ny, särskilt 

om den nu var så populär, och varför möttes beslutet i så fall av ett så litet mot-

stånd? Följden av att kodifiera praxis på det sätt man gjorde var att statsled-

ningens handlingsfrihet tvärtom minskade eller t.o.m. blev till en tvångströja, 

som Stig Jägerskiöld uttrycker det i ett liknande påstående.172 Till detta kan läg-

gas en reflektion av Valter Åman: ”Än idag [1982] förvånas jag över att det gick 

att år efter år (utredningen [Grundlagsberedningen] pågick dock i sex år) pre-

sentera våra partiella resultat utan någon egentlig uppmärksamhet från pressens 

sida.”173 

 

Den tredje stora frågan följer av de båda tidigare: Vad var det som hände inom 

SAP mellan 1953, då partiet i riksdagen signalerade totalt ointresse för författ-

ningsfrågan, och 1969, då den socialdemokratiska partikongressen bara med 

nöd och näppe kunde acceptera fortsatt monarki? Frågan kan vidgas till att även 

omfatta även den fackliga delen av arbetarrörelsen: Vilken roll spelade LO i 

utvecklingen av författningsfrågan, framförallt när det gällde opinionsbildning-

en och förvärvet av Aftonbladet och Stockholms-Tidningen, och vad var det 

som fick denna fackliga organisation att gång yttra sig över statsskickets grun-

der? Stjernquist påpekar som nämnts att LO redan i september 1971 upprepade 

sitt krav på republik, d.v.s. månaden efter Torekovskompromissen, och sedan 

återigen i remissyttrandet över Grundlagsberedningens slutbetänkande.174  

 

Vilka krafter var det alltså som ”tvingade” Tage Erlander, som han själv ut-

trycker det, till någon kompromiss i författningsfrågan som han inte ville ha? 

Det var inte någon folklig opinion, det är en sak som är helt säker. Inte var det 

moderaterna eller centern även om uppgifter från Bosse Ringholm, Gösta 

Bohman och Nancy Eriksson gör gällande att båda partierna faktiskt var splitt-
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rade i statschefsfrågan.175 Intrycket är att även SKP/vpk höll en låg profil i frå-

gan genom hela processen, men frågan utvecklade sig å andra sidan under hela 

60-talet stadigt i den riktning som partiets herr Senander hade önskat sig i riks-

dagsdebatten 1953. Folkpartiet var drivande i enkammarfrågan, men var trots 

sitt republikanskt sinnade ungdomsförbund knappast drivande i frågan om par-

lamentarismens inskrivande i regeringsformen och därmed besläktade frågor 

om statschefens ställning.  

 

Av de här studerade mötesprotokollen framgår med all önskvärd tydlighet att 

Tage Erlander själv aldrig lade två strån i kors för att underlätta republikens 

införande. För den republikanskt sinnade hade det precis som Hans-Eric An-

dersson hävdade på partikongressen 1969 varit ett enkelt och naturligt steg att 

höja kronprinsens behörighetsålder till 30 för att skaffa sig mer handlingsut-

rymme i väntan på Grundlagsberedningens betänkande. Erlander agerade sna-

rare tvärtemot den republikanska agendan genom hans åtgärd att begrava för-

fattningsfrågan i Grundlagsberedningen utan deadline med en socialdemokra-

tisk monarkist som ordförande, och därefter konsekvent hänvisa till det pågå-

ende arbetet i denna utredning varje gång frågan kom på bordet. Det lilla som 

framkommer om Olof Palmes inställning i författningsfrågan indikerar totalt 

ointresse. Återstår som enda rimliga förklaring till utvecklingen alltså en mäktig 

intern opposition inom socialdemokratin, i så fall djupt ideologiskt övertygad 

och med statschefsfrågan mycket högt upp på sin agenda, säkerligen i förening 

med den socialdemokratiska och liberala pressen och troligen även i förening 

med delar av folkpartiet eftersom det alltså är Herbert Tingstens i en debatt-

skrift torgförda idéer om regeringsbildningen som blev grundlag. (Alf W Jo-

hansson anger ju dessutom Tingsten som orsak till ordensväsendets avskaffan-

de.) Det som förvånar är att en så pass inflytelserik och i flera avseenden resurs-

stark grupp som Sveriges republikaner inte verkar ha varit särskilt samordnad i 

sin verksamhet. Det har indikerats i de ovan refererade avsnitten av det social-

demokratiska partikongressprotokollet 1969, men även Nancy Eriksson själv 

avfärdar trovärdigt, och inte utan stänk av bitterhet, alla misstankar om att hon 

skulle ha agerat på någons uppdrag när hon lade sin motion 1966: ”Det antyd-

des [i pressen] att motionen skulle vara inspirerad av förtroenderådet för att 

lugna partifolket som på kongressen begärt republik. Om så vore fallet skulle 

aldrig jag utsetts att bära fram den. Det har under alla mina riksdagsår aldrig 

                                                
175 Nancy Eriksson: ”Till och med representanter för högerns ungdomar kom privat [efter att hon lagt 
sin motion 1966] och omtalade att de ingalunda var monarkister utan helst ville se förändringar.” 
(Eriksson s. 176) 
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hänt att någon i regering eller förtroenderåd bett mig motionera, interpellera, 

delta i en debatt eller simulera en enkel fråga.”176 Utan att förringa hennes bety-

delse för författningsfrågans utveckling från 1966 så framstår hon - och fram-

ställer även sig själv – mer som en fri och stundtals ensam radikal än som en 

nätverksbyggande resultatpolitiker. Det förefaller snarast som att Nancy Eriks-

son råkade bli exponent för en åsikt som vid mitten av 60-talet låg rätt i tiden 

inom delar av hennes partiorganisation. 

 

De republikanskt sinnade aktörerna som i denna framställning har kommit till 

tals har inte i något fall motiverat sitt krav med att de företrätt en majoritets-

uppfattning, utan snarast motiverat kravet på att utnyttja ”gapet i tronföljden” 

med att de haft rätt. Om Hans Hagnells 1969 redovisade syn på den allmänna 

opinionen ska antas vara representativ för den republikanska falangen så var 

opinionen med andra ord inte något som falangen strävade efter att vinna före 

övergången till republik, möjligen i efterhand. Redan 1953 hade ju Ulla Lind-

ström och Rolf Edberg hävdat att en frånvaro av folklig opinion i författnings-

frågor inte kunde anses utgöra något hinder för förändring om ”praktiska och 

rationella skäl talar för vissa förändringar”. Om detta stämmer, rimmar det i så 

fall väl med både Erlanders och Palmes ovilja att beröra ämnet, det rimmar med 

Kjell Östbergs förklaring till att Palmes ”penndragskommentar” endast var rik-

tad till republikanerna inom det egna partiet, och slutligen rimmar det även med 

Erlanders och Lidboms kritik av Allan Hernelius. Det skulle ha varit lättare att 

förklara en utebliven författningskompromiss med att man inte fick moderater-

na med sig på tåget, än att man inte hade kontroll över det egna partiet. Tillsvi-

dare förblir dock förklaringen preliminär, men självklart väcker det frågor om 

demokratisynen bland dem som mest högljutt krävde övergång till vad de kalla-

de folksuveränitetsprincipen. Socialdemokraternas konsekventa strävan efter att 

omöjliggöra varje tänkbar inblandning i politiken från såväl rättsväsendets som 

statschefens sida kan efter 40 års nästintill oavbrutet maktinnehav te sig märk-

lig. Ska den tolkas som en strävan efter ett framtida handlingsutrymme för en 

radikal agenda? 

 

På ett mer generellt plan väcker dessa problem frågan om de politiska partiernas 

roll i statslivet överhuvudtaget. Framställningen ovan väcker onekligen frågor 

om hur inflytelserika partiorganisationer i samverkan med likasinnade medier 

förmår driva igenom kontroversiella beslut. Frågorna sammanfaller med Stig 

Jägerskiölds ovan citerade påstående om ”ogenomskinliga partiorganisationer” 

                                                
176 Eriksson s. 175 
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vars inre arbete inklusive nomineringsprocessen av riksdagskandidater inte be-

rörs med ett ord i regeringsformen. I de studerade protokollen från det social-

demokratiska partiet har det överhuvudtaget inte gått att finna några över-

väganden kring vad den nya konstitutionen kunde få för stöd bland folket i ge-

men, mer än Tage Erlanders varning 1969 för att gå i konflikt med 80% av den 

svenska ungdomen. Partistrategiska överväganden i flera partier tycks dessutom 

ligga bakom det anmärkningsvärda faktum att den nya författningen, trots kon-

troversiella inslag, tilläts träda i kraft utan att den (som i Danmark) underställts 

en folkomröstning och därmed i praktiken gjorde landet till ”en form av repu-

blik”, för att låna Bosse Ringholms fyndiga formulering.  

 

Avslutningsvis moderaterna och ”förräderiet i Torekov”. Handlade överens-

kommelsen verkligen endast om att den rutinerade Allan Hernelius ville bli 

grundlagsfader eller framstod det socialdemokratiska motståndet och maktin-

nehavet som så överväldigande att partiet egentligen var förhållandevis nöjt 

med författningskompromissen? Gösta Bohmans tal om författningsfrågans 

”lyckosamma slut” kanske var ärligt menat. 

 

 

Slutord 

 

Tillkomsten av 1974 års regeringsform väcker alltså ett antal frågor värda att 

arbeta vidare med. Som konstaterades inledningsvis så byter inte stater konstitu-

tion hur som helst. Antagandet av den t.ex. spanska författningen 1978 före-

gicks av tre års omfattande reformarbete som städade upp efter decennier av 

diktatur. I Kanada, för att ta ett annat exempel, hade demokratin desto djupare 

rötter, men innan landet fick sin konstitution 1982 vilade hela dess existens 

formellt på ett enkelt parlamentsbeslut i London, samtidigt som relationerna 

mellan de engelska och franska språkgrupperna var ansträngda med separatis-

tiska strävanden från den sistnämnda gruppens sida. I Sverige däremot ägnades 

exakt 20 år åt att lösa problem som de flesta var överens om inte fanns, där dis-

kussionsunderlaget främst bestod i resonemang kring hypotetiska situationer 

rörande relationerna mellan statschef, statsråd och riksdag som inte varit aktuel-

la sedan mitten av 1700-talet, efterhand parade med en total fixering vid att för-

verkliga den skrivna konstitutionens roll som in i minsta detalj deskriptiv och 

inte i någon del tyngd av tradition. Det är i nuläget ännu oklart hur resultatet av 

hela denna politiska process ska tolkas. Den studerade debatten stöder på ett 
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sätt den etablerade bilden av politisk strävan efter breda samförståndslösningar, 

men precis som Björn von Sydow avslutningsvis konstaterar i sitt arbete om 

enkammareformen, synbarligen i motsats till Torbjörn Bergman: ”Författnings-

reformerna i Sverige har alltså skapats genom överenskommelser och kompro-

misser under undertryckta konflikter, inte som överenskommelser skapade av 

demokratisk konsensus kring gemensamma sakpreferenser partierna emellan.” 

Trots de på pappret existerande breda majoriteterna bakom författningsrefor-

merna så förefaller det vara vad von Sydow kallar den ”parlamentariska egen-

nyttan” som varit den underliggande och främsta drivkraften i hela proces-

sen.177 Bara det faktum att hela den här aktuella delen av författningsfrågan 

hölls vid liv oavbrutet under två decennier öppnar för tolkningen att det åtmin-

stone vid den här tiden fanns mycket inflytelserika grupper med sinsemellan 

radikalt avvikande visioner för samhällsutvecklingen i Sverige. 

                                                
177 von Sydow 1989 s. 314-318 samt 321 
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Bilaga - statschefen i den svenska regeringsformen 

 

Kvinnlig tronföljd infördes 1980 och regentens behörighetsålder sänktes 1995 

från 25 år till 18 år. Utöver det har reglerna sedan 1974 inte genomgått några 

betydande förändringar.178 

 

1 kap. Statsskickets grunder 

 

5 § Konungen eller drottning, som enligt successionsordningen innehar Sveri-

ges tron, är rikets statschef. 

 

Vad i denna regeringsform är stadgat om konungen skall, om drottning är stats-

chef, gälla henne. Lag (1979:932). 

 

5 kap. Statschefen 

 

1 § Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets angelägenheter. 

När så erfordras sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordfö-

randeskap. 

 

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har 

fyllt aderton år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag såsom 

talman eller riksdagsledamot. 

 

Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes. Lag 

(1994:1469). 

 

3 § Är konungen av sjukdom, utrikes resa eller annan orsak hindrad att fullgöra 

sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av konungahuset, som 

ej är hindrad, för att såsom tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens upp-

gifter. 

 

4 § Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksföreståndare att fullgöra 

statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt en vice riksföre-

ståndare. 
                                                
178 SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. (ändrad t.o.m. 2002:905) 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1974:152 (2010-04-15) 
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Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu ej har 

fyllt aderton år. Lag (1994:1469). 

 

5 § Har konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att fullgöra 

sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem, skall regeringen anmäla det till 

riksdagen. Riksdagen 

bestämmer, om konungen skall anses ha avgått. 

 

6 § Riksdagen kan utse någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra som 

tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 3 eller 4 § kan tjänst-

göra. 

 

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör efter regeringens 

förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänst-

göra. 

 

7 § Konungen kan ej åtalas för sina gärningar. Riksföreståndare kan ej åtalas för 

sina gärningar som statschef. 

 

6 kap. Regeringen 

 

4 § När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminister, anmäler denne så 

snart det kan ske de av honom utsedda statsråden för riksdagen. Därefter äger 

regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, vid förfall för 

denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till konseljen. 

 

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar. 

 

10 kap. Förhållandet till andra stater och mellanfolkliga organisationer 

 

7 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som riks-

dagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens samman-

sättning meddelas i riksdagsordningen. 

 

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig 

att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär över-

läggning i viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen 
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eller, om han har förfall, statsministern. 

 

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden skall 

visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han har erfarit i denna 

egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt. 

 

13 kap. Krig och krigsfara 

 

11 § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på ocku-

perat område eller på annan ort än regeringen, skall han anses hindrad att full-

göra sina uppgifter som statschef. Lag (1988:1438)  

 



rapporten är en förstudie till ett planerat projekt om författningsfrågans 
utveckling i Sverige 1950-1980. Ett under 1950-talet påbörjat arbete 
med att reformera 1809 års regeringsform övergick efterhand i allt 

mer radikala krav från delar av det politiska etablissemanget på en total 
nyskrivning av hela den svenska författningen. Detta ledde bland annat fram 
till införandet av 1974 års regeringsform som gjorde Sverige till republik i allt 
utom till namnet trots ett omvittnat folkligt ointresse för hela författningsfrå-
gan. Här undersöks huvuddragen i den politiska process inom framförallt 
det socialdemokratiska partiet som gjorde denna utveckling möjlig.
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