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Abstrakt

Forskardebatten kring 1809 års regeringsform har tidigare inte ägnats mycket 
uppmärksamhet, och då har det varit en snäv fokusering kring forskningen kring 
regeringsformens ursprung. Uppsatsens syfte var att belysa debatten i ett bredare 
perspektiv, där såväl debatten kring regeringsformens ursprung som dess följder lyfts 
fram. Syftet var också att placera forskarna inom historievetenskapliga och 
statsvetenskapliga paradigm. Utifrån delar av Törnebohms och Odéns byggstenar 
analyserades avhandlingar och artiklar för att kunna placera forskarna inom de olika 
paradigmen. Undersökningens källmaterial utgjordes av åtta forskares avhandlingar, 
och i vissa fall artiklar. Resultatet visade att forskarna, med ett undantag, kan placeras 
in i de rådande normerna inom statsvetenskapen. Historievetenskapligt visade det sig 
att forskarna inte enhetligt kunde placeras inom ett paradigm. Därför lämpar det sig 
kanske bättre att prata om mindre paradigm inom den stora disciplinen.
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1 Inledning

I mars 1809 arresterades kung Gustav IV Adolf, och efter påtryckningar från 

riksdagen avsade han sig tronen den 29 mars 1809. Tronföljdsfrågan började 

diskuteras, men först var frågan kring hur Sverige skulle styras mer angelägen. Ett 

konstitutionsutskott tillsattes, som skulle komma fram till ett förslag på en ny 

regeringsform (RF). Redan den 6 juni 1809 skrev ständerna under en ny 

regeringsform, som kom att ändra Sveriges styrelseskick. För att Sverige skulle ha en 

kung fick hertig Karl tillträda tronen som Karl XIII, men på grund av Karl XIII ålder 

och svaghet sökte man redan en ny kung. Så småningom sökte man sig till Frankrike, 

till en av Napoleons marskalker, Jean Baptiste Bernadotte. Han fick frågan om att bli 

kung av Sverige, och år 1810 valdes han till kronprins till den svenska kungatronen.

Regeringsformens ursprung och tolkning har diskuterats av många forskare sedan 

slutet av 1800-talet. Diskussionen har främst gällt huruvida 1809 års regeringsform

var en produkt av tidigare svenska författningar eller tillkom under utländska 

influenser, och meningarna går isär bland forskarna. Forskardebatten har också 

handlat om de olika aktörerna som var för och emot de olika förslag som lades fram i 

konstitutionsutskottet.

Under de senaste decennierna har även en förflyttning inom historiografin, 

vetenskapen om historieskrivningen, skett. Tidigare har ”stora historiker” och deras 

arbeten analyserats, ofta ur synvinkeln på vilket sätt de varit beroende av sin tids 

tänkande eller deras politiska liv. De senaste decennierna har fokus flyttats till den 

kollektiva forskningen, såsom skolor och förändringar i forskningsmönstren. Dessa 

kan liknas vid paradigm, ett normsystem. Paradigm är det som präglar forskningen 

och avgör vad som är intressant att studera och hur forskaren bör gå till väga. Olika 

paradigm inom historievetenskap och statsvetenskap har avlöst varandra genom 

tiderna. Det är därför intressant att se om och hur forskarna kring 1809 års RF har 

påverkats av rådande paradigm i Sverige, i slutet av 1800-talet och fram till idag inom 

berörda discipliner. Det är också intressant att se om deras texter kan anses belysa 

förändringarna som skett. Föreliggande uppsats är också intressant utifrån 
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perspektivet att historiker och statsvetare inte gärna analyserar sig själva, hur de 

passar in i forskarsamhället, vilket kommer att göras i denna uppsats.

1.1 Forskningsläge

Forskardebatten kring 1809 års RF har fått ytterst lite uppmärksamhet. Det som fanns 

att tillgå var en c-uppsats som senare publicerades i Statsvetenskaplig Tidskrift, av 

Emma Rönström. Carl Arvid Hessler diskuterade år 1971 ”debatten kring en klassisk 

fråga” om huruvida RF var en inhemsk eller utländsk produkt. Till sist har Rolf 

Karlbom, en av forskarna kring 1809 års RF, i inledningen till sin avhandling 

diskuterat tidigare forskning kring regeringsformen och kategoriserat forskarna utifrån 

deras ståndpunkter angående RF:s ursprung. Det bör påpekas att dessa tre personer 

endast diskuterat forskardebatten utifrån forskare som precist studerat 

regeringsformens ursprung, därför har forskare som studerat dess innehåll och 

konsekvenser lämnats utanför deras studier. Detta forskningsläge kommer också att 

lyfta fram forskning kring hur forskare påverkats av sin miljö samt hur berörda 

discipliner utvecklats i Sverige.

Emma Rönströms syfte var att redogöra för och analysera forskardebatten kring 

frågan om 1809 års RF utformades huvudsakligen på grundval av svensk 

författningstradition eller om utländsk doktrin istället hade ett avgörande inflytande. 

Hon diskuterar forskarna Rudolf Kjellén, Pontus Fahlbeck, Simon Johannes Boëthius, 

Axel Brusewitz, Fredrik Lagerroth, Georg Andrén och Rolf Karlbom. Rönström 

kommer fram till att enligt forskarnas analyser så kunde regeringsformen vara 

påverkad av Montesquieu och hans idé om maktdelning, samtidigt som den såg till 

Sveriges tidigare författningshistoria. Hon menar att Fahlbeck, Kjellén och Boëthius 

färgats av sin konservativa politiska åsikt och det faktum att de ville slå ett slag för 

den nationalistiska andan. Brusewitz och Lagerroth var däremot liberala i sina 

politiska åsikter, men lät inte dessa styra avhandlingarna. Brusewitz var av åsikten att 

RF tillkom under påverkan av utländsk doktrin, medan Lagerroth menade, under 

1940-talet, att den var av nationell art. Karlbom, som är den senaste forskaren i 

Rönströms uppsats och artikel, menar att konstitutionsutskottet påverkats av den 

engelska författningen under förmedling av Montesquieu. Rönström håller med 

Heckscher, en annan forskare kring 1809 års RF, när han menar att det är omöjligt att 
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avgöra om 1809 års RF är nationell författningstradition eller utländsk doktrin. 

Heckscher menar, på grund av att Sverige så länge påverkats av andra länder, att det 

inte rakt av går att avgöra om det är enbart svenska idéer som har påverkat.1

Carl Arvid Hessler (1907-1991), statsvetare och professor vid Uppsala universitet 

1947-1972, gav år 1971 ut artikeln ”Regeringsformen och den utländska doktrinen”. I 

artikeln tar han upp hur Kjellén flertalet gånger mötte texter som tydligt visade att RF 

var påverkad av Montesquieu, men trots detta stod Kjellén fast vid att RF var ”en 

modern dräkt kastad över urgamla nationella tankar”. Pontus Fahlbeck, som också 

diskuteras i Hesslers artikel, ville också värna om det nationella. Han såg RF ur två 

perspektiv, där det ena var att RF var svenska folkets egen tusenåriga erfarenhet av 

författning, och det andra var en produkt av tidigare sekels misstag. Trots detta skriver 

Fahlbeck senare att han menar att om konstitutionsutskottet hade haft längre tid på 

sig, skulle de ha samlat utländska idéer och kommit med nyheter. Han stod dock han 

fast vid sin första åsikt, eftersom KU inte fick mer tid.2

Simon Johannes Boëthius bidrag var, enligt Hessler, en ny idé kring uppfattningen av 

RF. Boëthius var av samma åsikt som både Kjellén och Fahlbeck om att RF hade en 

utpräglad nationell karaktär. Men till skillnad från dem menade Boëthius att den 

svenska författningshistorien påverkats av Montesquieu, och denna kunde fungera 

som vägledning. Boëthius menade slutligen att grundlagstiftarna som skrev RF sökte 

modifiera Montesquieus lära för att så långt som möjligt bevara den svenska 

traditionen. Hessler fortsätter sin analys med Axel Brusewitz’ avhandling från 1913

som handlar om riksdagens representationsfråga. I hans forskning kring 

representationsfrågan kommer han fram till att idéerna kring frågan bryter mot de 

svenska traditionerna. Denna avhandling fick Brusewitz att enbart studera 1809 års 

RF, vilken han tyckte byggde på Montesquieus lära. Han menade vidare att för att RF 

skulle bli varaktig var den tvungen att vila på den allmänna opinionens åsikt. Folket 

hade inte accepterat en för radikal förändring av statsskicket.3

                                                
1 Rönström 1996, passim; Rönström 1997, passim
2 Hessler 1971, passim
3 ibid.
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Hesslers analys avslutas med Fredrik Lagerroth som till en början var av samma åsikt 

som Brusewitz gällande regeringsformen. På senare tid bytte han dock sida till 

Fahlbecks åsikt om att ”regeringsformen var verkligen Sveriges historia omsatt i 

paragrafer”. I Lagerroths senare skrifter menade han således att RF var en inhemsk 

produkt. Hessler funderade på om frågan kring RF:s ursprung ens är möjlig att 

besvara. Han menade att eftersom det är en avsaknad av diskussionsprotokoll från 

KU, har eftervärlden berövats en huvudnyckel till frågan om doktrinens roll. Han 

menade vidare att forskarna kring 1809 har ”fört väl lösa resonemang utifrån en 

skenbart enkel frågeställning: i vad mån lät 1809 års män sina beslut bestämmas av de 

idéer de fått hos utländska författare och i vad mån handlade de med Sveriges historia 

för ögonen?”. Hessler avslutar med att han anser att frågan är så komplicerad att den 

aldrig kommer få ett fullt acceptabelt svar.4

Rolf Karlbom, en av forskarna kring 1809 års RF, diskuterar i inledningen till sin 

avhandling kring tidigare forskning kring 1809 års RF. Han anser att det finns ett 

avsevärt intresse att söka skapa sig en uppfattning om skälen till förskjutningar i den 

vetenskapliga bilden av 1809 års RF. De närmast liggande förklaringarna, menar han, 

finns att söka i framdragandet av nytt källmaterial och i den metodiska bearbetningen 

av befintliga källor. Han menar att den stora oklarheten i forskningens framställning 

av RF:s relation till Sveriges äldre författningshistoria och till dåtidens 

konstitutionella idédebatt, måste tas med i beräkningen. Han gör också en 

kategorisering av tidigare forskare kring 1809 års RF, där han delar in dem i tre 

kategorier, utifrån frågan om RF:s genesis.5

Första kategorin väljer han att kalla ”den konstitutionella skolan”, som betonar 

författningens inhemska karaktär. Till denna kategori räknar han Sandegren, Kjéllen, 

Blomberg, P. Fahlbeck och S. J. Boëthius. Karlbom menar att dessa forskare inte 

förnekar att grundlagsstiftarna haft kännedom om samtidens politiska åskådningar i 

Amerika och Frankrike, men att dessa idéströmningar sköts åt sidan vid RF:s 

tillkomst. RF utgjorde istället en produkt av det svenska folkets inhemska 

erfarenheter. Den andra kategorin, ”den parlamentariska uppfattningen”, vände sig 

emot forskare som hävdade att RF var av inhemsk karaktär. Forskarna av den 

                                                
4 ibid.
5 Karlbom 1964, s. 23-26
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parlamentariska uppfattningen menade att RF var frukten av ett samspel mellan 

nationella erfarenheter och främmande doktrinära inflytanden. Forskarna gick också 

ifrån de tidigare åsikterna om Hans Järtas stora betydelse för RF, vilket gjorde att de 

studerade andra personers betydelse för RF:s tillkomst och utformning. Till denna 

kategori räknas Nils Höjer, Brusewitz, E. Fahlbeck, Rexius, Malmgren och 

Heckscher. Precis som i föregående kategori förekom nyansskillnader även i denna 

kategori. Den tredje och sista kategorin, var en reaktion på reaktionen, som Karlbom 

väljer att kalla ”den nykonstitutionella riktningen”. Dessa forskare ville påvisa att RF 

visst var av enbart inhemsk karaktär. Till denna kategori tillskrivs Stjernquist, 

Thermænius och Lagerroth. Efter denna kategorisering fortsätter Karlbom med att 

poängtera att det vore synnerligen önskvärt att historiografiskt belysa den 

omorientering som i vårt land ägde rum över hela det historiska forskningsfältet vid 

tiden för den parlamentariska demokratins genombrott.6

Birgitta Odén, historiker och professor i Lund 1965-87, beskriver i sin bok 

Forskarutbildningens förändringar 1890-1975, hur historia och statsvetenskap 

utvecklats i Sverige. Hon skriver att forskningen kring uppkomsten av nya discipliner 

ofta har ett internalistiskt perspektiv, i alla fall om det studeras av 

vetenskapsteoretiska forskare. Men Odén menar att disciplinbildningarna bör ses som 

ett resultat av både interna och externa faktorer. Odén beskriver historieämnets och 

statsvetenskapens utveckling genom att nämna att vid sekelskiftet 1800-1900 fick 

historieämnet en växande karaktär i Sverige och stärktes. Historieskrivningen skulle 

väcka fosterlandskärlek och utbilda ett nationellt politiskt medvetande. Hon påpekar 

också forskarnas politiska engagemang vid sekelskiftet, som till exempel Hjärne, P. 

Fahlbeck och S.J. Boëthius som tillhörde riksdagen under denna tid.7

Ämnena historia och statskunskap var länge sammankopplade och denna 

sammankoppling hade inte på allvar ifrågasatts. I och med Wilhelm Erik Svedelius’ 

tillträde till den skytteanska stolen vid Uppsala universitet år 1862 fick 

statskunskapen en tydlig inriktning mot historia. Men statskunskapen betraktades 

länge som ett biämne och vid Lunds universitet skedde undervisningen i statskunskap 

inom historieämnet. Statskunskapen fortsatte att leva i symbios med historieämnet. 

                                                
6 a.a., s. 23-26
7 Odén 1991, s. 44-59
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Enligt Odén var det S.J. Boëthius som lyckades inrikta statskunskapen mot den 

politiska idéhistorien och den allmänna statsläran, under hans tid som skytteansk 

professor, från år 1901. Denna inriktning gjorde att statskunskapen och historieämnet 

började delas upp i två skilda discipliner.8

Vid sekelskiftet i Lund uppstod också diskussioner kring disciplinerna. Det var Martin 

Weibull och Pontus Fahlbeck som diskuterade statskunskapens utveckling, att det 

behövdes en frigörelse från historieämnet hos statskunskapens företrädare. C.A. 

Reuterskiöld, docent i statskunskap, var inne på samma spår, när han hävdade att det 

inte längre gick att en och samma person kunde ha utmärkta kvalifikationer både i 

historia och statskunskap. På grund av professorernas olika riktningar, såsom historia, 

juridik eller geografi, uppträdde statskunskapen som en differentierad disciplin. Odén 

lyfter fram att stora presumtiva arbetsområden inom historieämnet fördes bort till 

statskunskapen och kulturgeografi.  Men hon påpekar också att under de senaste 

decennierna efter andra världskriget har historiker börjat arbeta med dessa 

sakområden igen, som till exempel befolknings-, emigrations- och lokalhistoria, samt 

politisk idéhistoria.9

Rolf Torstendahl (f. 1936), historiker och professor i Stockholm 1978-80, och i 

Uppsala från 1981, menar att man inte kan vänta sig att problem och resultat skall 

vara detsamma för forskare från olika intellektuella miljöer och i olika tider, eftersom 

de går till verket med olika förutsättningar. Olikheterna kan vara politiska 

värderingar, tid och miljö. Han menar också att forskarna aldrig har en möjlighet att 

börja ett intellektuellt arbete förutsättningslöst.10 Genom detta synsätt ges möjligheten 

att angripa en del av historien som redan undersökts igen, fast med nya 

utgångspunkter. Därför är det, på grund av forskardebattens skiftande åsikter och 

teorier kring 1809 års RF, av intresse att studera forskarnas resultat och jämföra dem 

utifrån rådande paradigm.

                                                
8 a.a., s. 64-65
9 a.a., s. 66-69, 90
10 Torstendahl & Nybom 1988, s. 145-147
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1.2 Avgränsning

Uppsatsen behandlar hur de olika forskarna kring 1809 års RF har påverkats av 

paradigm inom historievetenskap och statsvetenskap. För att kunna avgöra detta 

används främst avhandlingar av dessa forskare, men även två artiklar. Forskningen 

kring 1809 års RF började i slutet av 1800-talet och var som mest intensiv under 

1900-talets början. Denna uppsats kommer därför att behandla forskare kring 1809 års 

RF från slutet av 1800-talet fram till idag.

1.3 Syfte och frågeställningar

Att undersöka forskningen kring 1809 års RF är relevant eftersom forskarna har haft 

olika åsikter kring fenomenets ursprung och följder. Debatten kommer att skildras i 

denna uppsats, för att diskutera huruvida dessa forskare har påverkats av de olika 

paradigm som rådigt inom historievetenskapen och statsvetenskapen. Uppsatsen är 

intressant eftersom historiker och statsvetare inte ofta analyserar sig själva utifrån 

disciplinens vetenskapliga normer. Således var uppsatsens syfte att redogöra för 

debatten kring 1809 års RF, samt att analysera om och hur forskarna påverkats av 

det forskningssamhälle de befann eller befinner sig i.

Uppsatsens syfte och avgränsningar leder till följande övergripande frågeställning: 

har forskarna kring 1809 års regeringsform påverkats av rådande paradigm inom 

historievetenskap och/eller statsvetenskap, i så fall hur? För att kunna besvara denna 

fråga, finns således en underliggande frågeställning: hur har forskardebatten kring 

1809 års regeringsform sett ut?

Den övergripande frågeställningen är intressant för att se om och hur rådande 

paradigm påverkat forskaren och dennes forskning. Uppsatsens undersökning och 

analys kan därför ses som en beskrivning av disciplinens utveckling. Den 

underliggande frågeställningen är intressant ur hermeneutisk synvinkel för att 

undersöka hur forskare, utifrån samma källmaterial, kan komma fram till olika 

resultat. Trots att denna fråga har diskuterats i tidigare artiklar, kommer den att 

belysas eftersom det tillkommit nytt material i forskardebatten, samt att tidigare fokus 

har varit snävt och endast fokuserat på frågan kring regeringsformens ursprung.
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1.4 Material

Uppsatsen tar del av åtta forskare och deras avhandlingar och/eller artiklar om 1809 

års RF. Första avhandlingen är från år 1890 och den senaste är från år 2006. Jag 

använder mig endast av en text per forskare, förutom Brusewitz och Lagerroth, som 

har två. Detta kanske inte ger en fullständig bild av forskarna, men valet att låta varje 

forskare representeras av en respektive två texter, möjliggör ett bredare material. 

Detta medför i sin tur möjligheten att studera forskare från skilda tidsepoker. Alla 

forskare kring 1809 års RF har inte behandlats, men det finns representanter från 

1800-talets slut, 1900-talets början, 30-talet, 40-talet, 60-talet och slutligen 2000-talet. 

För att beskriva rådande paradigm inom historievetenskap och statsvetenskap har 

texter som diskuterat specifika paradigm och även allmänt kring utvecklingen inom 

disciplinerna använts. Att både de historievetenskapliga och statsvetenskapliga 

disciplinerna diskuteras är på grund av att forskarna kring regeringsformen antingen 

var historiker eller statsvetare, eller i få fall både och, samt att historievetenskapen 

och statsvetenskapen var tätt sammanflätade i början av 1900-talet.

1.4.1 Källkritik

Uppsatsen material bygger som nämndes ovan på texter som tar upp 1809 års 

regeringsform. Nedan följer en kort diskussion kring materialet sett ur de källkritiska 

kriterierna.11 Materialets äkthet är mycket god, avhandlingarna och artiklarna är vad 

de utger sig för att vara. I uppsatsens sammanhang spelar tidssambandet ingen 

betydelse i meningen att forskarna glömt viktiga detaljer. Tidssambandet har dock 

betydelse för forskarna kring 1809 års regeringsform, vilket kommer lyftas fram 

senare i uppsatsen, i och med personers betydelse för regeringsformens tillkomst och 

utformning. Materialet består av beskrivningar och analyser av 1809 års RF, vilka ses 

som primärkällor. Det viss risk att forskarna påverkats av varandra, det så kallade 

beroendekriteriet, men detta ses som en del av uppsatsens analys. Det är dock inte ett 

bekymmer för uppsatsen eftersom det handlar om att analysera om och hur forskarna 

påverkats. Källorna anses inte mindre pålitliga på grund av detta. Angående det sista 

kriteriet, källornas tendensfrihet, anser jag att forskarna inte försöker ge en falsk bild 

av verkligheten, men att de mycket väl kan ha påverkats av sina politiska värderingar.

                                                
11 Thurén 2005, s. 13
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1.5 Disposition

Uppsatsen följande disposition börjar med att lyfta fram olika teorier kring begreppet 

paradigm som kommer att användas i uppsatsen. Detta avsnitt följs av en beskrivning 

av olika historiesyner samt uppsatsens metod, det vill säga hur den empiriska 

undersökningen. Kapitel två består av tre delar, där den första delen beskriver fyra 

historievetenskapliga paradigm. Del två består av beskrivningar av statsvetenskapliga 

paradigm som kommer att användas i uppsatsen. Tredje delen fungerar som en 

sammanfattning av de båda disciplinerna, där de också redovisas utifrån likheter och 

vissa skillnader. Kapitel 3 lyfter kortfattat fram bakgrunden till 1809 års RF samt dess 

huvudprinciper.

Kapitel fyra innefattar den empiriska undersökningen där utmärkande drag utifrån 

uppsatsens metod lyfts fram. I detta kapitel tydliggörs också forskarnas resultat kring 

1809 års regeringsform. Uppsatsen avslutas med kapitel fem som innefattar 

slutdiskussionen, som lyfter fram uppsatsens resultat och kopplar detta till tidigare 

forskning och teori i en analys. Kapitlet avslutas med uppsatsens slutsats och förslag 

på vidare forskning.

1.6 Paradigm

1.6.1 Kuhn

Thomas Kuhn (1922-1996), amerikansk vetenskapsfilosof, presenterade år 1962 ett 

arbete om kunskapens förändringar, där han menade att den utvecklas genom 

vetenskapliga revolutioner. Dessa vetenskapliga revolutioner leder till nya paradigm, 

där Kuhn har flera förklaringar till vad han menar med paradigm. Två av dem är att 

det är ”hela uppsättningen av föreställningar, värderingar, metoder osv som är 

gemensamma för medlemmarna i ett givet samfund”, eller att det är ”konkreta 

problemlösningar som när de används som modeller eller exempel kan ersätta direkta 

regler för att lösa övriga problem inom normal vetenskap”.12 Ett paradigm anger 

accepterande exempel på lagar, teorier, tillämpningar och observationsutrustning, där 

dessa fungerar som modeller för forskningstraditioner. Forskare som ansluter sig till 

                                                
12 Kuhn 1992, s. 143-144
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ett paradigm anpassar sig till regler och kriterier som finns inom 

forskningsverksamheten.13 Kuhn menar att en forskargrupp som erhållit ett paradigm 

endast accepterar problem som inom paradigmet anses vetenskapliga. Andra problem 

avvisas eller hänvisas till en annan disciplin, eller så är de för komplicerade att ägna 

tid åt. Problem som anses vetenskapliga ägnar forskarna ett frenetiskt engagemang 

kring. Anledningen till detta är för att det finns en strävan att vara till nytta, 

spänningen att upptäcka nya territorier, hoppet att skapa ordning samt driften att 

pröva den etablerade kunskapen. Forskningen som bedrivs inom paradigmet kallar 

Kuhn för normal vetenskap. Normal vetenskap inriktas inte mot nya teorier eller 

fakta, och så länge det är framgångsrikt finner den inte heller några nya.14

Paradigmets period avslutas med att det inte längre fungerar förklarande och 

problemgenererande. En vetenskaplig revolution uppstår på grund av groende oro, 

som ofta är begränsad till en snävt begränsad grupp av forskare. Oron riktas mot ett 

paradigm som upphört att fungera på ett lämpligt sätt i undersökningen. Detta leder 

till en krissituation för de berörda forskarna. Krissituationen representerar det 

krisskapande, dynamiska elementet i forskningsprocessen. När forskningen på något 

sätt bryter mot de paradigmstyrda förväntningarna som vägleder och styr normal 

vetenskap, så kallade anomalier, undersöker forskarna dessa. Den förparadigmatiska 

perioden präglas av intensiva debatter om legitima metoder, problem och 

problemlösningar. Dessa debatter minskar när ett nytt paradigm träder i kraft, men 

ökar i intensitet strax innan eller under de vetenskapliga revolutionerna. En 

vetenskaplig revolution är tiden då det gamla paradigmet attackeras och sedan 

förändras.15

För att fastställa ett paradigm måste man jämföra disciplinens paradigm med varandra 

och med de aktuella forskningsrapporterna. Detta för att klargöra vilka enskilda 

element som gruppmedlemmarna kan ha attraherat explicit eller implicit från sina mer 

omfattande paradigm och använt som regler i sin forskning. Alla forskare behöver 

inte tillhöra samma paradigm. En stor grupp forskare kan till exempel har samma 

explicita regler, men mindre grupper inom denna tillhör olika paradigm. Hela 

                                                
13 a.a., s. 22-23
14 a.a., s. 41, 42, 49, 50
15 a.a., s. 46, 49, 50, 52, 58, 81
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vetenskapen behöver inte placeras in i ett paradigm, utan paradigmen kan variera 

mellan vissa subdiscipliner. De grundläggande reglerna kan vara gemensamma men 

deras tillämpning kan variera. Därför kan det ske paradigmskiften i en del av 

vetenskapen, eller av hela vetenskapen.16

Motståndarna till Kuhns teori var främst positivisterna, som hade en traditionell syn 

på vetenskapen. Kuhn menade att vetenskapen var en beroende kunskapsform. 

Positivisterna menade att vetenskapen skulle vara oberoende, värderingsfri, och sann. 

Intersubjektiviteten (tankar som delas av en större grupp människor) sågs som en 

garanti för vetenskapligheten, enligt Kuhn.17 Kuhn skildrade förändringen av 

vetenskapen som en inre utveckling hos forskarsamhället. Andra forskare ansåg att 

detta var en för snäv syn, eftersom forskaren påverkas av vetenskapliga och 

intellektuella miljöer i vidare bemärkelse. Forskare, män eller kvinnor, är 

samhällsvarelser och ingår i andra sociala sammanhang än de som direkt tillhör deras 

uppgift som vetenskapare. Tiden de lever i, vilket kön de har och vilken social klass 

de har formats inom, har betydelse för deras val av utgångspunkter liksom deras 

tolkning av de empiriska resultaten. Intersubjektivitetsproblemet om att 

vetenskapsmannen är bunden till sin tid, sin klass och sitt kön kan inte lösas på 

samma sätt som när det gäller tillhörighet till den ena eller den andra vetenskapliga 

eller samhällsteoretiska skolbildningen.18

1.6.2 Törnebohm

Kuhns paradigmbegrepp har utvidgats av forskare för att öka användbarheten av 

begreppet inom humaniora och samhällsvetenskap, eftersom Kuhn själv sa att hans 

teori inte kunde tillämpas på någon annan än naturvetenskapen. Vissa menar dock att 

inom humaniora och samhällsvetenskap förekommer flerparadigmatiska stadier, det 

vill säga att disciplinen kan innehålla flera konkurrerande paradigm samtidigt.19 En av 

dem som har utvidgat Kuhns paradigmbegrepp är Håkan Törnebohm, professor i 

vetenskapsteori i Göteborg 1963-1985, som menar att ett paradigm i hans mening 

skulle motsvaras av ett ”överordnade styr- och kontrollorgan”.20

                                                
16 a.a., s. 46, 49, 50, 81
17 Dahlgren & Florén 1996, s. 18
18 a.a., s. 23, 30
19 ne.se: paradigm
20 Odén., Det moderna historiskt-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning, s. 41-43
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Törnebohm menar att alla vetenskaper befinner sig i två fält, nämligen forskningens 

inre och yttre styrfält. Det inre styrfältet handlar om vetenskapens frihet, vilken 

gynnar vetenskapernas utveckling bäst genom att forskarna själva får bestämma vad 

de ska ägna sig åt. Det yttre styrfältet handlar om att forskarna måste ta ansvar för hur 

deras resultat skall användas och hur deras resultat ska komma till nytta för alla 

medborgare. För att vetenskaperna skall utvecklas behövs kritiska prövningar av det 

resultat som bildas samt taktiska planer för att veta vad som skall göras efter resultatet 

utsatts för kritisk prövning. Det finns också andra regleringar för vetenskaperna som 

också leder fram till kategorier.21

Denna reglering är knuten till forskarens personlighet. Det handlar om dennes intresse

(vad han vill göra), kompetenser (vad han kan göra), världsbild (samling generella 

antaganden om en del av verkligheten), och vetenskapssyn (uppfattning om hur 

disciplinen utvecklats). Vetenskapssynen innefattar metod (hur de arbetar), 

frågeställningar (vad disciplinen bör arbeta med) samt vetenskapsideal (önskemål om 

vart disciplinen är på väg). Dessa kategorier hänger tätt ihop och påverkar och 

påverkas av varandra. Det är när dessa fyra kategorier, eller byggstenar som 

Törnebohm själv kallar dem, sammankopplas som de utgör ett paradigm. Dessa fyra 

byggstenar kan också kompletteras av forskarens uppfattningar om etik och estetik, 

som är integrerade i byggstenarna på olika sätt.22

1.6.3 Odén

Birgitta Odén (f. 1921), har använt sig av Törnebohms ”byggstenar” och anpassat 

dem till historievetenskapen. Hon menar att det i historievetenskapen handlar om 

historiesyn, föreställningar om samhället och människan, kompositions- och stilideal 

och historiens relation till samhället. Hon menar, precis som Törnebohm, att paradigm 

bör ses som ett pedagogiskt element. Hon menar också att ett paradigm karakteriseras 

som en övergripande och konsistent helhetssyn över ett forskningsområde. 

Paradigmet fungerar problemgenererande genom att härleda tumregler och metodiska 

tekniker. Det är oftast bara de metodiska reglerna som går att utläsa, själva 

paradigmet lärs ut indirekt genom handledarens diskussioner. Paradigmet fungerar 

                                                
21 Törnebohm 1985, s. 19, 33
22 a.a., s. 33-39
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som ett omedvetet rättesnöre för val och värderingar, för formulering av kritik och 

vetenskaplig kontroll. Hon menar att för att kunna identifiera paradigm bör frågor, 

som vilken intellektuell miljö och vilken personlig situation befann/befinner sig 

forskaren i, ställas.23

1.6.4 Torstendahl

Rolf Torstendahl, som nämndes i forskningsläget, undrar var gränsen går i 

Törnebohms teori när en vetenskapsman avviker från paradigmets 

ursprungsformulering. När har, så att säga, forskaren avvikit tillräckligt mycket från 

paradigmet för att skall räknas till något annat? Torstendahl använder sig därför av en 

annan förklaring till varför forskargrupper hålls samman, nämligen genom minimikrav

och optimumnormer. Minimikraven preciserar vad som ska uppfyllas för att 

forskningens resultat skall kallas vetenskapligt. Optimumnormerna avgör vad som är 

god eller dålig vetenskap. Sammanfattningsvis kan sägas, att det handlar om vad som 

är vetenskapligt möjligt att studera och vad som är vetenskapligt intressant att 

studera.24

I denna uppsats kommer begreppet paradigm att användas för vad som anses vara 

normsystem inom disciplinerna, det vill säga nära Törnebohms och Odéns 

beskrivningar av paradigm. Paradigmen definieras genom kännetecken som talar om 

hur de ser på sin metod, inriktning/fokus, sitt material och dess insamling och dess 

uppgift i samhället och slutligen i historievetenskapens fall, vad de har för historiesyn.

1.7 Historiesyn

Sverker Oredsson och Lars Andersson, läroboksförfattare i historia, skriver att 

historikerns värderingar i hög rad bestämmer hans/hennes historiesyn, och att det vore 

önskvärt att forskaren blir medveten om sina värderingar. De framhäver också att det 

är viktigt att läsaren av en historisk framställning bör intressera sig för vilka 

värderingar historieskrivaren har. I ovanstående metodavsnitt beskrevs hur 

analyseringen av forskarnas texter kommer att ske. Utifrån frågeställningen ska

forskarnas historiesyn lyftas fram. Historiesynen berättar vad forskaren anser om vad 

                                                
23 Odén., Det moderna historiskt-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning, s. 41-42
24 Torstendahl., Historiska skolor och paradigm, s. 107; Dahlgren & Florén, s. 17-18
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som driver fram förändringar i samhället. Det kan vara Gud, stora regenter, berömda 

vetenskapsmän eller de stora massorna. Nedan följer en kort beskrivning av de 

historiesyner som anses lämpliga och nödvändiga för uppsatsens analys. 

Kritisk historiesyn var en reaktion mot religiös och moraliserande historiesyn som 

tidigare präglat samhället. Historiesynen företräddes av Leopold von Ranke, som 

menade att det inte var historikernas uppgift att döma över tiden som varit eller att 

lära eftervärlden. Det var ur detta som den moderna källkritiken växte fram. 

Nationell/Nationalistisk historiesyn innebar till skillnad från kritisk historiesyn att det 

viktiga var objektet och inte metoden. Objektet som skulle studeras var staternas 

historia och då främst utrikespolitiken. Även denna historiesyn anknyter till Ranke, 

och var mycket stark kring sekelskiftet 1900 när samhällets anda var nationalistisk. 

Den idealistiska historiesynen anser att det är idéer som är drivkraften i historien. Stor 

vikt läggs också vid att framhäva de enskilda personernas betydelse framför 

massornas.25

1.8 Metod

Forskarnas texter analyseras utifrån en kvalitativ metod för att ur ett hermeneutiskt 

perspektiv ska kunna placera forskarna inom sina paradigm. För att kunna göra denna 

placering, lyfts utmärkande drag i forskarnas texter fram. Dessa utmärkande drag kan 

vara vad de valt att sätta i fokus i uppsatsen, till exempel statslivet, eller om de i sin 

framställning betonar det historiska perspektivet. Dessa utmärkande drag jämförs 

sedan med paradigmens kännetecken som presenteras inom disciplinerna. Detta är till 

hjälp för att kunna avgöra vilket paradigm forskaren kan placeras in i.

För att kunna hitta och lyfta fram de utmärkande dragen i forskarnas texter använder 

jag mig av byggstenar, som Törnebohm kallar dem. Jag kommer att använda mig av 

den byggsten han kallar vetenskapssyn, som innefattar metod (hur de arbetar), 

frågeställning (vad disciplinen bör arbeta med) samt vetenskapsideal (önskemål om 

vart disciplinen är på väg). Dessa tre kan också ses som frågorna hur, vad och varför. 

Disciplinerna, historievetenskap och statsvetenskap, kommer att redovisas var för sig 

med en avslutande gemensam sammanfattning. I undersökningen kommer dock 
                                                
25 Oredsson & Andersson, I historiens spegel - Historiesyn
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disciplinerna att analyseras tillsammans eftersom de har haft en gemensam och 

mycket lik utveckling, som också påpekas av Odén tidigare i forskningsläget.26

Utifrån Törnebohms byggstenar kommer jag således att använda mig av följande 

kategorier vid analysen av forskarnas texter:

 Metod

 Frågeställning

 Vetenskapsideal

För att tydliggöra hur texterna kommer att analyseras, menas med metod hur 

forskarna behandlar sitt material och hur de når fram till sitt material. Med hjälp av 

frågeställningen kommer jag att kunna avgöra vad som anses vetenskapligt, det vill 

säga vad disciplinen bör ägna sig åt. Frågeställningen hjälper också till att avgöra vad 

forskarna har för historiesyn, som Odén nämner som en viktig aspekt inom 

historievetenskapen. Forskarnas vetenskapsideal visar hur forskaren vill att hans text 

skall bidra med till samhället, det vill säga historiens uppgift i samhället, enligt Odén.

Forskarnas texter ses som delar som ska placeras in i en helhet, som tillsammans med 

texten består av forskaren och forskarsamhället. Denna helhet är nödvändig för att 

förstå de förändringar som skett inom forskningen.27

2 Disciplinernas utveckling

2.1 Historievetenskapen

2.1.1 Statsidealism, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

Det statsidealistiska paradigmet kännetecknas av ett högt krav på empiri och att 

forskningen lade stor vikt vid statsidealisering, samt att dess fokus var på statslivet 

och statens utveckling. Det låg i tiden att slåss för nationalstaten, vilket gjorde att 

paradigmet kunde få kraft och ha en progressiv karaktär och funktion. Historiekänslan 

hade en mening för folket som nation. Frontperson för detta paradigm i Sverige var 

Erik Gustaf Geijer (1783-1847), som också ses som den svenska historieskrivningens 

                                                
26 se s. 5-6
27 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 115-117
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fader. Han var professor i historia vid Uppsala universitet och sågs som en auktoritet 

som legitimerade ämnesval, historieinriktning, historiesyn och vetenskapsteori. Han 

kom att dominera historieskrivningen under 1900-talet första hälft, och de som anslöt 

till honom var främst konservativa historiker.28 Geijers vetenskapsideologi var att 

historieskrivningen måste syfta till att bli universell. Med detta menade han att endast 

den historievetenskap som utgick ifrån en genomtänkt historieteori och en 

samhällsteori hade egentligt förklaringsvärde, och kunde tjäna mänskligheten i dess 

eviga strävan till ett nytt och bättre liv.29 Han ville att det förflutna skulle ses som en 

grund för folkets moral och därmed som en kraft för samtiden.30

I och med detta tog Geijer tydligt avstånd från en teorilös forskning och spekulationer 

inom forskningen. Geijer menade också att historieforskningens urvalskriterier skulle 

vara förankrade i nutidsmänniskans behov och strävanden att lära känna sig själv och 

finna sin uppgift som människa och medborgare. Slutligen skulle historieskrivningen 

också syfta till att bli en historia om den mänskliga friheten. Frihetstanken sågs som 

det högsta inom historien, och utgjorde urvals- och bedömningsgrund.31 I slutet av 

1800-talet fick paradigmet en snävare inriktning mot en politisk-historisk orientering. 

Nya materialtyper och nya metoder infördes, vilka paradigmets forskare hade svårt att 

hantera. Det var dels på grund av detta som paradigmet förlorade sin progressiva 

karaktär, och dels på grund av att samhällets karaktär inte var lika nationalistisk 

längre.32

2.1.2 Historism, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

Leopold von Rankes (1795-1886) uppfattning om historien var präglad av en kritisk 

hållning till spekulation, men var för den saken inte särskilt källkritisk. Han var dock 

mer källkritisk än många andra samtida historiker och ville att den skulle tillämpas på 

primära och samtida källor.33 Ranke blev idealet för många historiker under 1800-

talets andra hälft samt 1900-talets början. Rankes betoning på statslivet blev 

normgivande och vidareutvecklades till en statsnationalism. Hans historieskrivning 

inriktade sig på politisk historia, där det unika skulle studeras. Ranke hade ett 
                                                
28 Torstendahl & Nybom, s. 39
29 a.a., s. 48
30 ne.se: geijer
31 Torstendahl & Nybom, s. 48-51
32 Norrlid, Utveckling eller utarmning – den historiska forskningen i Sverige vid skiljevägen, s. 80-81
33 Torstendahl & Nybom, s. 29
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ideografiskt och diakront vetenskapsideal, där han menade att det unika och säregna 

skulle beskrivas i en historisk förändring.34

Ranke blev känd på grund av sin sammankoppling av empiri och teoretiska begrepp. 

Han formade argument utifrån historien för sitt stat- och nationsbegrepp och sin 

utvecklingstanke, för att se ett sammanhang i historien.  Han tyckte inte heller att 

forskning borde döma historien eller leda framtiden, utan den skulle uteslutande 

inrikta sig på hur det verkligen var, wie es eigentlich gewesen. Rankes nationalistiska 

tankar troddes försvinna efter första världskriget, men höll sig kvar. Hans idé var att 

mänskliga handlingar speglade aktörens avsikt, där historikerns uppgift var att förstå 

dessa avsikter för att kunna konstruera en sammanhängande historisk berättelse. 

Vägen till dessa sammanhang var genom tolkning, dels genom mänsklig intention och 

dels som en del av Guds plan. Ranke var både nyskapande och traditionell.35

Paradigmet fick sitt genombrott i Sverige i och med Harald Hjärne (1848-1922), 

professor i Uppsala 1885-1913.36 Hjärne introducerade Rankes källkritik i Sverige, 

och hans ambition var att se den svenska utvecklingen i ett internationellt 

sammanhang. Den svenska staten var det viktigaste elementet i utvecklingen.

2.1.3 Weibullskolan, 1900-talet

Bröderna Lauritz och Curt Weibull ansåg att historisk vetenskap bör och kan vara 

objektiv, men enligt Birgitta Odén var det dock inte i den naturvetenskapliga 

meningens objektivitet som Weibull pratade om. Weibull menade att forskaren bör 

eliminera sin valfrihet och personliga inlevelse. Det är bara vissa moment i ett 

händelseförlopp som kan fastställas med full objektivitet. Weibulls’ idéer kom dels på 

grund av 1880-talets humanistiska positivism och dels som en reaktion mot den egna 

tidens nordiska forskning som präglades av värderingar av olika slag. Weibulls 

menade att historikerns utgångspunkt är det principiella tvivlet, vilket i praktiken 

kallades kritiken. Karl Poppers princip om att teorier måste vara falsifierbara, 

välkomnades av Weibulls. De menade att historikern måste förhålla sig kritiskt till sitt 

material, och tvivla på allt.37

                                                
34 Högskolan på Gotland, Idéhistoria A
35 Torstendahl & Nybom, s. 35-36
36 Torstendahl 1971, s. 33; Iggers 1997, s. 3
37 Odén, Det moderna historiskt-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning, s. 44-46
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Det kanske mest grundläggande i det weibullska paradigmet var den radikala 

franskinspirerade källkritiken. Weibulls menade att de historiska slutsatserna inte fick 

vila på subjektiva känslor hos forskaren. Istället skulle det vara logiska slutsatser 

utifrån etablerade fakta. Källkritiken i sig var inte ny, men den weibullska källkritiken 

innehöll drag som avvek från den tradition som redan fanns. Enligt Weibulls var 

forskaren tvungen att gå ett steg längre än vad man tidigare gjort, varje enskild utsaga 

i källan skulle prövas. Källmaterialet kom att domineras av räkenskaper och det var 

viktigt att kunna applicera en teori på ett historiskt material. Curt Weibull införde 

också ett aktörsperspektiv på historien i och med sina studier kring medeltida 

historieskrivare.38 Weibulls’ syn på den nationella statsmakten som den onda, 

motsatte sig statscentrerad forskning, vilket kom att ändra synen på svensk politisk 

historia.39

Det är ytterst viktigt enligt bröderna Weibull att som forskare skriva precist och 

övertygande. Språket var viktigt och den demokratiska samhällssyn som rådde gjorde 

det viktigt att nå ut till alla intresserade. Enligt Weibulls skulle varje tankeled i 

argumentationen framträda och prövas mot källorna i framställningen. Den interna 

etiska koden var kravet på att historisk forskning skulle erkänna bestämda 

vetenskapliga normer och prövbarhet. Relationen mellan forskning och samhälle var i 

det weibullska paradigmet att forskaren skulle utnyttja sin erfarenhet av nuet för att 

bättre förstå det förflutna. Weibulls ansåg också att politiken och dess värderingar 

borde lämnas utanför historieforskningen, vilket gjorde att forskningen inom detta 

paradigm blev opolitisk.40 Det som höll ”weibullarna” samman var deras minimikrav 

på historisk vetenskap, så som den radikala källkritiken och reglerna för historisk 

konstruktion samt deras reaktion mot den hermeneutiska historismen. Weibulls 

optimumnormer var dock inte lika tydliga men inriktade sig främst på politisk

historia.41

2.1.4 Linguistic theory, slutet av 1900-talet

Det linguistic theory paradigmet innehåller idéer om att källorna är röster som talar 

från det förflutna. Dessa källor/texter ses som beroende av den yttre världen samt dess 

                                                
38 a.a., s. 46-51
39 a.a., s. 52-55
40 a.a., s. 55
41 Torstendahl & Nybom, s. 93-95
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författare. Vad som undersöks inom detta paradigm är hur språket kan användas, både 

politiskt, socialt och kulturellt.42 Forskarna studerar texterna hermeneutiskt, där de ses 

som en del av en diskurs. Idéerna, som yttras av tänkande människor som är medvetna 

om vad de gör, och reflekterar och artikulerar, är tolkningsramar av diskursen för 

deras samhälle. Tolkningsramar används av historiker för att förstå och förklara 

människors handlingar, samhällets strukturer och de förändringsprocesser som ägt 

rum i det förflutna. Människorna i samhället kan kommunicera med varandra 

eftersom de pratar samma språk, ett språk som de också kan använda för att påverka 

det politiska och sociala livet med. Diskursen bidrar till en formation av politisk 

verklighet, vilken den i sin tur påverkar.43

Historikerna inom paradigmet menar att varje upplevelse av historia är bildad genom 

språk. Varje text kan läsas och tolkas på olika sätt eftersom de inte uttrycker några 

enhetliga avsikter. Språket har använts för att betona kulturella faktorer, där språket 

har en nyckelposition. Däremot ses inte språket som den enda faktorn, utan som en 

del i en helhet, vilket Carrol Smith-Rosenbergs citat visar på:

”while linguistic differences structure society, social differences structure language”.44

2.2 Statsvetenskapen

Definitionen av statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. En definition av 

politik är att den kan ses som en process där en grupp av människor vars åsikter går 

isär, gemensamt kommer fram till ett gemensamt och kollektivt beslut. Torbjörn 

Vallinder, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet 1961-1991, menar att det 

finns tre kriterier för att karakterisera en vetenskap, eller dra gränser mellan 

vetenskaper. Kriterierna är sakområde, inriktning och metod. Statsvetenskapens 

sakområde innefattar främst politisk teori, svensk och jämförande politik, förvaltning 

och internationell politik. De tre vanligaste inriktningarna inom statsvetenskap, som 

gärna får komplettera varandra, är makt/inflytande, den politiska beslutsprocessen och 

det politiska systemet. Statsvetenskapen har ingen egen metod, utan lånar från andra 
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samhällsvetenskaper. Många statsvetare går in på andra discipliner som till exempel 

filosofi, historia, juridik, nationalekonomi och sociologi.45

Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet sedan 1986, 

skriver om statsvetenskapens ursprung och influenser i Sverige. Vetenskapen om 

politik är mycket gammal, menar Lundquist, och redan de ”gamla grekerna” sysslade 

med politik. Det är dock lite otydligt om det är denna politik som är ursprunget till 

dagens, även om vissa begrepp och idéer kan spåras till tiden för 2500 år sedan. 

Statsvetenskapen som universitetsämne började tidigt i Sverige, närmare bestämt i 

Uppsala, långt innan många andra länder. Uppsala universitet fick år 1622 en 

professur i vältalighet och statskunskap. Men statsvetenskapens verkliga början som 

universitetsämne i Sverige inträffade när Wilhelm Erik Svedelius, forskare kring 

konstitutionell historia och lag, tillträdde som professor vid Uppsala universitet år 

1862. Den moderna svenska statsvetenskapen etablerades dock i Lund i slutet av 

1800-talet. I Sverige har statsvetenskapen präglats av de andra disciplinerna som av 

intresse har studerat politik, som till exempel historia, filosofi och juridik.46

2.2.1 Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

Statsvetenskapen i slutet av 1800-talet i Sverige, hade sin utgångspunkt i författningen 

och statschefens, regeringens, riksdagens, förvaltningens och domstolarnas relationer. 

Statsvetarna ägnade sig åt paragraferna, och inte den politiska verkligheten. 

Riktningen kom från Tyskland.47 Under första delen av 1900-talet karakteriseras 

statsvetenskapen i Sverige av tre skilda influenser, som ibland också kan och bör 

kombineras. Den första influensen var relaterad till konstitutionella lagar, inriktat mot 

skriven lag och dess bakgrund, innehåll och tillämpning. Regeringsformen från år 

1809 ägnades mycket tid av forskare under denna tid, speciellt kring frågan om dess 

ursprung och influenser som format dokumentet. Den andra influensen analyserade 

nyliga politiska händelser, och speciellt intresse ägnades åt politiska institutioner och 

processer, och den informella politiken. Från filosofin fick statsvetenskapen sin tredje 

våg av influenser under första delen av 1900-talet. De klassiska politiska tankarna fick 
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en uppsving.48 En trend som uppkom under 1900-talets mitt var att flera statsvetare 

var aktiva inom politiken i olika partier. Denna trend avtog mot slutet av seklet.49

Intresset för att studera den informella politiken i början av 1900-talet gjorde att 

statsvetarna anslöt sig till historien för att få ett utvecklingsperspektiv. Vallinder 

menar att denna forskningsinriktning kommer från Storbritannien, eftersom de inte 

har något speciellt dokument som beskriver statsskickets grundläggande regler, utan 

utgår ifrån praxis. Det var därför viktigt att studera hur det egentligen fungerade i 

politiken. USA har, till skillnad från Storbritannien, en nedskriven konstitution som 

sätter upp ramarna för landets politiska system, men utgår också från praxis i vissa 

fall, liksom många andra länder.50

David Easton, professor i statsvetenskap vid University of Chicago 1955-1982, 

beskriver utvecklingen i USA under 1900-talet, vilken sammanfaller till stor del med 

Sveriges utveckling. Den traditionella skolan inom statsvetenskapen kom att 

intressera sig för hur det informella arbetet inom politiken såg ut. Metodologiskt 

ägnade sig denna skola åt att beskriva och samla in information. Dock fanns det ingen 

statsvetenskaplig metod utan vem som helst kunde samla in och analysera information 

om politik och stat. Det ansågs också svårt att avgöra om forskaren uttryckte sin egen 

åsikt eller beskrev hur institutioner verkade och hur folk betedde sig i det politiska 

livet. Enligt Easton fanns även viss saknad av teori, och den som väl fanns var 

sammanknutet med historien om de politiska tankarna. Den traditionella skolan kan 

sammanfattas genom att det var svårt att skilja på forskarens värderingar och fakta, 

och metod och teori saknades, i princip.51 Allt står inte nedskrivet, vilket gör det 

intressant och viktigt att studera det informella. Sammanfattningsvis försökte denna 

period att beskriva hur statens faktiska utformningar såg ut.52

2.2.2 Mitten av 1900-talet

Den största förändringen inom västerländsk statsvetenskap skedde efter andra 

världskriget, i och med den behavioralistiska skolan. Denna skola skall inte förväxlas 
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med behaviorism, som är en teori inom psykologin om människors beteende. 

Behavioralismen, som skulle öka sammanhållningen inom statsvetenskapen, hämtade 

sin metod från naturvetenskapen, nämligen den kvantitativa statistiken. Denna metod 

innebar strängare krav på insamlingen och analyseringen av data. Teoretiska aspekter 

uppkom, vilka var empiriska till skillnad från de få som fanns tidigare, som var 

filosofiska. Teorin användes för att förklara, förstå och ibland också förutspå hur 

människor beter sig politiskt och hur politiska institutioner fungerar. Behavioralismen 

övergick till positivistiska antaganden om att värderingsfri forskning var möjlig. 

Behavioralismens genomslag berodde, enligt Easton, på att det var en naturlig 

utveckling av disciplinen eftersom den traditionella skolan utmattat sig själv. 

Samhällets utveckling behövde en fastare metod för att kunna förstå politiska 

institutioner och processer. Detta ledde statsvetenskapen från sunt förnuft till 

vetenskapligt förnuft, där teorier utgjorde en viktig grund.53

2.2.3 Idag

I slutet av 1960-talet började ett djupt missnöje riktas mot den behavioralistiska 

skolan. Dels för att man inte kunde komma fram till de generellt giltiga lagar som 

eftersträvades, och dels för att man ansåg att det inte gick att bedriva värderingsfri 

forskning. Dag Anckar, professor i statsvetenskap vid Åbo universitet, diskuterar hur 

statsvetenskapens framtid ser. Han menar att behavioralismen inte bidrog till att 

förena disciplinen som det såg ut från början, utan snarare fragmentiserade den. 

Fragmentiseringen gjorde i sin tur att disciplinen kunde upplevas diffus. Många av 

dagens statsvetare är oense om vetenskapens mål och metoder, och det finns en 

oenighet om att precisera innebörden i skolbildningarna. Det finns idag flera 

tillvägagångssätt, vilket gör att statsvetenskapen är splittrad i sin metodologi, även om 

vissa huvudlinjer existerar. Disciplinen verkar ha förlorat sin kärna och yngre forskare 

är idag inte längre säkra på vad politik är, menar Easton.54

I Sverige tillhör de flesta statsvetare den skola som ägnar sig åt att försöka förklara 

hur den faktiska utformningen av staten ser ut. De vill ge realistiska beskrivningar och 

förklaringar av det politiska systemet. De menar också att naturvetenskapen inte kan 

eller bör ses som ett ideal för statsvetenskapen. En statsvetare kan påverka och 
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påverkas, om inte i alla så av flera stadier i forskningsprocessen. Dessa forskare, så 

kallade anti-behavioralister, menar att behavioralisterna är naiva i sin tro om att 

statsvetenskapen är objektiv. Behavioralisterna menar i sin tur att statsvetenskapen 

har fått en fastare teoretisk struktur. Trots att dessa skolor har flera motsättningar är 

de, även i Sverige, överens om statsvetenskapens metodproblem.55

2.3 Sammanfattning

Eftersom denna uppsats syftar till att placera forskarna i paradigm inom både 

statsvetenskap och historievetenskap följer här en sammanfattning av de båda för att 

lyfta fram likheter och skillnader dem emellan. Som tidigare lyfts fram var dessa två 

discipliner sammanflätade under lång tid, och har därför under 1800-talets slut och 

1900-talets början en del likheter. Den statsvetenskapliga utvecklingen under slutet av 

1800-talet var tätt sammankopplad till historievetenskapen, när forskarna ville 

utforska konstitutionella lagars bakgrund. I historievetenskapen ville man stärka den 

nationalistiska känslan hos medborgarna och detta kunde göras genom att studera de 

konstitutionella lagarna och deras historia, för att på så sätt skapa en gemensam 

bakgrund och historia som knöt samman folket. I början av 1900-talet blev 

kopplingen till historievetenskapen tydligare då statsvetarna ville studera den 

informella politiken i ett utvecklingsperspektiv. I och med historismens intåg i 

Sverige fick historievetenskapen en allt mer tydlig kopplig till statsvetenskapen på 

grund av historismens inriktning mot politisk historia. Precis som statsvetarna i denna 

tid ville forskare inom historismen studera politik i historisk förändring. 

Statsvetenskapens intresse för den informella politiken denna tid kan sammankopplas 

med historievetenskapens intresse av att studera hur det verkligen var, wie es 

eigentlich gewesen. Bröderna Weibulls positivistiska tankar kan kopplas till 

behavioralismens intåg i Sverige. Dessa två riktningar var lika i deras vilja att bedriva 

en objektiv och förutsättningslös forskning och deras höga krav på empirisk fakta. Det 

är också i och med Weibullskolan och behavioralismen som de två disciplinerna insåg 

vikten av att kunna applicera en teori på sitt material. Mot slutet av 1900-talet menade 

flera forskare inom både historievetenskapen och statsvetenskapen att det inte gick att 

bedriva värderingsfri forskning. Detta ledde så småningom inom statsvetenskapen till 

en fragmentisering där forskarna var oense om vilken metod de borde använda, men 
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de var ense om att det fanns ett problem med den statsvetenskapliga metoden, vilken 

den än må vara. Även historievetenskapen har fragmentiserats och idag finns olika 

teorier om hur forskarna bör tolka historien. En av dessa är linguistic theory, där man 

menar att historien skall tolkas utifrån de röster som källorna återger. Det har blivit 

viktigt att undersöka hur språket påverkat utvecklingen genom tiderna.

3 1809 års regeringsforms bakgrund och huvudprinciper

Nedan följer en kort historik kring regeringsformen. Ytterligare historik kommer att 

lyftas fram i presentationen av forskarnas texter, där även regeringsformens 

huvudprinciper kommer presenteras ytterligare.

I mars 1792 avled kung Gustav III efter en mordkupp på Operamaskeraden. Eftersom 

Gustav IV Adolf var omyndig bildades en förmyndarregering, där hertig Karl, Gustav 

IV Adolfs farbror, utsågs till riksföreståndare. När sedan Gustav IV Adolf tog över, 

var stämningen i landet positiv till kungen. De motståndare som fanns bestod främst 

av adeln, som också gjorde vissa uttryck för detta. Kungen hade dock stöd hos de 

ofrälse. Efter en tid vid tronen började dock stödet att minska, även om opinionen 

begränsades till vissa grupper. På grund av Rysslands krig mot Sverige år 1808, vände 

sig ännu fler mot kungen. Därför arresterades kungen i mars 1809, och den 29 mars 

1809 avsade sig Gustav IV Adolf tronen, efter påtryckningar från riksdagen.56

I samband med frågan om tronföljden i Sverige, diskuterades också hur Sverige skulle 

styras. Många av de som fick kungen avsatt, gjorde det också för att få en chans till en 

ny författning eller tillbakagång till den från år 1772. Arbetet var tvunget att ske 

snabbt eftersom landet befanns sig både i en inrikespolitisk och i en utrikespolitisk 

kris, vilket är orsaken till att protokoll från arbetet saknas i stor utsträckning. Anders 

af Håkanson kom med ett förlag till en ny regeringsform i mitten av april. Det 

Håkansonska förslaget (HF) utstakade tydligt gränserna mellan regeringens och 

ständernas makt, med vissa rester av gustaviansk maktkoncentration. Detta förslag 

sågs som alltför konservativt, och planerna stoppades med slagorden ”konstitution 

först, kung sedan”. Hertig Karl fick i och med detta beslut acceptera att tills vidare 
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vara riksföreträdare. I maj 1809 tillsattes ett konstitutionsutskott som skulle utarbeta 

en ny författning, som byggde vidare på HF. Ordförande var L. A. Mannerheim och 

sekreterare var Hans Järta. Den 1 juni skrev Järta att utskottet ej föreslog några stora 

förändringar i den svenska författningens åldriga grundformer. Den 6 juni 1809 

godkände hertig Karl regeringsformen, och omedelbart efter hyllades han och utsågs 

till konung under namnet Karl XIII.57

Karl XIII var svag och hade inga arvingar, så tronföljden i Sverige var ändå inte 

säkrad. Det fanns flera kandidater, men ingen var tillräckligt lämplig. Många menade 

att Sverige behövde en stark man som kunde upprätthålla inre ordning i landet, och 

därför vände man sig till en av Napoleons marskalker, Jean Baptiste Bernadotte. Han 

ansågs lämplig på grund av sin anknytning till Napoleon, samt på grund av sina 

militära talanger och vinnande egenskaper. Vid valriksdagen i Örebro i juli 1810 togs 

beslutet att Bernadotte skulle bli kung av Sverige. Han tog senare namnet Karl XIV 

Johan.58

Arbetet kring regeringsformen strävade efter maktdelning och balansering. 

Regeringsformen har ofta kallats ”Sveriges historia omsatt i paragrafer”.59 Resultatet 

blev att den styrande makten tilldelades konungen, som ”äger rätt att allena styra 

riket”. Denna makt balanserades genom riksdagens makt. Parlamentarism förekom 

inte, men statsråden som utsågs av kungen var ansvariga inför ständerna, även om det 

inte var fråga om något politiskt ansvar. Regeringsformen var embryot till idén om 

parlamentarism. Den lagstiftande makten delades mellan kungen och ständerna, som 

båda hade initiativrätt och absolut veto mot varandra. Den beskattande makten, som 

tilldelades ständerna, fick en självständig plats inom maktdelningen. Den dömande 

makten utövades av oavsättliga domare i Högsta domstolen. Kungen hade rätt att delta 

i Högsta domstolens beslut och hade då två röster (denna rätt upphävdes 1909). 

Regeringsformen fastslog också vissa allmänna medborgliga fri- och rättigheter. Den 

nya regeringsformen tillkom under tidspress, men kom att bli den näst äldsta 

författningen i världen tills den sedan ersattes av 1974 års regeringsform.60
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4 Forskardebatten

4.1 Sandegren

Magnus Sandegrens avhandling från 1890 behandlar statsvälvningen 1809, om hur 

den tog sig uttryck och vilka följderna blev. I början av hans avhandling märks att 

hans fokus ligger på statslivets utveckling, vilket statsidealismens forskare studerade. 

Sandegren ger en bakgrund kring Sveriges krig mot Ryssland och Danmark och 

diskussionerna kring hur dessa skulle lösas. Händelserna kring statskuppen och den 

provisoriska regeringen reds ut. Denna provisoriska regering bestod till stor del av de 

män som hade arresterat kungen. Från att ständerna sammankallades, redogör 

Sandegren i princip dag för dag vad som inträffade. Redogörelsen ger avhandlingen 

en deskriptiv karaktär. Redogörelsen belyser också 1809 års RF i ett historiskt

perspektiv.61

I och med kungens påtvingade abdikation funderade regeringen kring hur den nya 

kungen skulle regera, enligt den gamla regeringsformen eller en ny. Vissa menade att 

den blivande kungen själv skulle få avgöra detta. Folket antog att Adlersparre, en av 

kuppledarna, hade ett förslag på en ny författning. Men han hade inget, och därför 

utarbetades ett förslag, som mynnade ut i det Håkansonska förslaget (HF). Förslaget 

gillades eftersom det vilade på principer som borde ligga till grund för en ny 

författning. Sandegren undersöker olika versioner som finns av författningen i arkiv 

och spårar vissa mindre skillnader, vilket tyder på viss källkritik. I andra skrifter 

märks det att vissa samtida män inte hade några höga tankar som förslaget. Naumann 

menar att förslaget bygger på 1772 års RF med huvudsakliga förbättringar.62 I och 

med denna framställning av enskilda personers betydelse för RF:s tillkomst, och 

framförallt Hans Järtas betydelse för dess utformning, tyder det på att Sandegren hade 

en idealistisk historiesyn.

Sandegren redogör för huvuddragen i förslaget och hur de förhåller sig till föregående 

författning. Kungen har den styrande makten, samt domsrätt, vilken innebar att han 

                                                
61 Sandegren 1890, s. 1-19
62 ibid.



27

hade två röster i Högsta domstolen. Kungen hade rådgivare, så kallade statsråd, som 

han skulle rådgöra vid beslut, som i sin tur granskades av ständerna. Riksdagen skulle 

bestå av fyra ständer, som hade beskattningsmakt, men den övriga ekonomiska 

makten låg hos kungen. Förslaget skiljer sig onekligen till sin fördel från äldre 

lagstiftning, menar Sandegren. Vissa avsnitt i 1772 år RF angående ämbetsverk och 

förvaltning har krympts ihop på några få rader. Språket var också mer ordrikt än 

tidigare. HF gav därför ett intryck av att vara ett självständigt nytt arbete.63 Sandegren 

visar tecken på viljan att se ett sammanhang i historien och enskilda personers 

betydelse för statens utveckling.

Tack vare beslut att återinföra tryckfriheten, som inskränkts av Gustav Adolf, kunde 

skrifter om en författning spridas till allmänheten. Men framförallt blev det 

allmänhetens kanal att få fram vad de ansåg att en ny författning skulle innehålla. 

Tidpunkten för en ny författning var gynnsam, även om vissa fortfarande ansåg att 

nationen inte var mogen för en genomgående förändring av statsskicket. Sandegren 

nämner också att åsikterna gick isär angående när en ny författning borde antas. En av 

åsikterna var att långa överläggningar inte var bra och Sandegren nämner ordspråket 

”medan läkarne tvista om sjukdomen, patienten dör”, som ett uttryck som användes.64

Regeringen meddelade hertig Karl den 7 maj att de tagit beslutet att en ny konstitution 

skulle utformas först och sedan skulle hertigen utses till kung. Han skulle väljas av 

tacksamhet för att han åtog sig landets styrelse efter statskuppen. Ett 

konstitutionsutskott utsågs och den 22 maj renskrevs deras förslag av Hans Järta.65

Den 2 juni togs beslutet att KU:s förslag på regeringsform skulle ventileras fram till 

den 5 juni då beslut om antagande skulle ske. Om den inte antogs skulle hertig Karl 

utses till konung och regera efter 1772 års RF med ändringar som konungen och 

ständerna skulle besluta om. RF antogs den 6 juni, men bondeståndet ville ej skriva 

på. De ville att privilegierna skulle jämkas. RF var antagen, men inte kunde 

genomföras, vilket ledde till att konungen inte kunde regera efter den nya 
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författningen och återigen stod riket utan författning. Den 27 juni undertecknade dock 

bondeståndet RF och den kunde träda i kraft.66

Sandegrens fråga var i vad mån 1809 års RF har sitt ursprung från HF. Han menar att 

RF till stor del, nästan paragraf för paragraf, bygger på HF, och att det framförallt 

gäller vissa uttryck och bestämmelser. Språket som fanns i HF har dock ändrats i RF, 

som gav ett klarare intryck. De ändringar som gjorts går i samma syfte, som var att 

säkerställa riksdagens ständer och hela svenska folkets inflytande från konungen och 

hans organ. I detta resonemang visar Sandegren vad han menar historiens uppgift i 

samhället är, nämligen att väcka den nationalistiska andan hos medborgarna. 

Sandegren avslutar med att påpeka att RF innehöll brister, men att den ändå var 

livskraftig.

”Moderation och fosterlandskärlek öfvervann och förenade skilda minnen, och så kom 

regeringsformen till stånd, den liksom andra menniskoverk ej fri från brister och svagheter, 

men likafullt beundransvärdt stark och lifskraftig – den hade ju vuxit upp ur historien och 

erfarenheten.”67

För att knyta an till byggstenarna som beskrevs i metodavsnittet kan, ur 

statsvetenskapligt perspektiv, sägas att Sandegren inte använder någon speciell metod 

utan samlar in och beskriver främst materialet. Han för ingen större diskussion kring 

eller analys av materialet, som består av olika förslag till en ny RF och handlingar 

kring RF:s tillkomst. Hans frågeställning besvaras genom att jämföra HF med RF på 

ett deskriptivt sätt, paragraf för paragraf. Ur historievetenskapligt perspektiv så 

använder sig Sandegren av viss källkritik när han jämför och spårar skillnader i 

materialet. Hans frågeställning vittnar om hans vilja att placera RF i ett historiskt 

perspektiv. Han hade också en idealistisk historiesyn med fokus på statslivets 

utveckling. Sandegren såg det som historiens uppgift att väcka fosterlandskärlek 

genom att påvisa RF:s nationella bakgrund.

                                                
66 a.a., s. 56-57,63
67 a.a., s. 64-65, citat s. 84
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4.2 Boëthius

Simon Johannes Boëthius (1850-1924) var både historiker och statsvetare. Han var e. 

o. professor vid Uppsala universitet i historia 1889-1901. Mellan 1901-1915 var han 

skytteansk professor i vältalighet och statskunskap. Boëthius intresserade sig för de 

politiska idéernas utveckling, och deras betydelse för det politiska livet. Detta intresse 

karakteriserade hans tid som skytteansk professor. Statskunskapen inriktade han mot 

ett historisktpolitiskt perspektiv, där tonvikten låg på författningens faktiska 

utveckling. Boëthius var lärjunge hos Vilhelm Erik Svedelius och lärjungar hos 

Boëthius var bland andra Brusewitz och Hjärne. Som politiker satt Boëthius i andra 

kammaren för Nya lantmannapartiet 1891-1902, samt var ledare för KU 1899-1902.

Boëthius inleder texten, 1809 års regeringsform, med att fråga sig om det är en fördel 

att en grundlag är ålderdomlig, eftersom varje tid har sina politiska uppgifter. För att 

kunna svara på denna fråga krävs en blick på själva statslivets väsen, samt en 

förståelse för att människans liv inte enbart bestäms av stundens behov, utan också 

hennes förflutna. Utan ett samband mellan det förflutna och nuet skulle människolivet 

bli utan sammanhang. Ett folk ger ett liv dess innehåll och färg, och människor 

härstammar från gångna generationer. De gångna släktenas inverkan yttrar sig på 

lagar och framförallt grundlagar, men därmed inte alltid på ett hälsosamt sätt. Om det 

förflutna leder till fördärv måste man frigöra sig därifrån, detsamma gäller lagar 

annars kan det leda till undergång. I och med detta prövar Boëthius värdet av 1809 års 

RF på 1900-talets folks statsliv.68

Enligt Boëthius menade Montesquieu att staten icke var en summa av de vid tidpunkt 

levande, utan den var en enhet av gångna, levande och kommande släkten. Men 

Boëthius menade att Montesquieus lära är ett ”ypperligt rättesnöre” under normala 

förhållanden. För att kunna uppfatta 1809 års RF är det nödvändigt att kasta en blick 

på den allmänna konstitutionella utvecklingen i västerlandet samt att se den mot 

bakgrunden av vår egen historia.69 Boëthius resonemang kring Montesquieus 

betydelse tillskriver honom en idealistisk historiesyn.

                                                
68 Boëthius 1909, s. 5-8
69 a.a., s. 9-17
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1809 års RF utarbetades inte genom samförstånd mellan kung och riksdag. Det var 

istället folkmakten, det vill säga riksdagen, som tog saken i egna händer, vilket gör att 

denna regeringsform kan ses som ett uttryck för vad det svenska folket ville. Den 12 

maj tillsattes KU, och arbetet kunde ske fort eftersom de hade HF att bygga på, samt 

att medlemmarna hade ett stort engagemang. Nästan varje paragraf är formulerad med 

hänsyn till vårt folks historiska erfarenheter med särskilt syfte att för framtiden 

förebygga de olyckor, som under gångna tider blivit följderna av varje avvikelse från 

det svenska statskickets grundtanke. Nämligen regeringsmakten och folkmaktens 

harmoniska samverkan inom utstakade gränser. Regeringsformen har en utpräglad 

nationell karaktär, men Montesquieus inflytande bör dock inte underskattas. Hans 

teori var ett medel i grundlagsstiftningen för att stiftarna skulle förstå sitt eget folks 

statsutveckling. Den var alltså en riktlinje, inte en schablon som slaviskt skulle 

följas.70

Boëthius’ slutsats är att regeringsformen har influerats av Montesquieu, som i sin tur 

studerat det engelska statsskicket. Det engelska statsskicket bygger på

”germanfolkens urgamla författningslif”, vilket gör att svensk författningshistoria 

också har sina rötter i denna tradition. Slutligen menar Boëthius att utländska 

influenser inte är av ondo, så länge de anpassas till det inhemska landets kultur och 

historia.71

Boëthius har, precis som Sandegren, ingen specifik statsvetenskaplig metod, förutom 

att samla in och beskriva materialet. Materialet består av skrifter kring RF:s tillkomst 

av ett flertal personer som hade direkt koppling till dess utformande. 

Historievetenskapligt är inte Boëthius särskilt källkritisk, utan lyfter fram det som 

passar hans tes. Hans frågeställning vittnar om att han vill se författningens faktiska 

utveckling. Jag skulle vilja beskriva Boëthius historiesyn som idealistisk på grund av 

hans ståndpunkt kring hur Montesquieu påverkat RF:s utformning. Historiens uppgift 

enligt Boëthius var att väcka fosterlandskänslor hos folket genom att påvisa RF:s 

bakgrund, samt den allmänna författningsutvecklingen i Sverige.

                                                
70 a.a., s. 21-25
71 a.a., s. 11, 35-36
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4.3 Fahlbeck

Pontus Fahlbeck (1850-1923) var e. o. professor i historia och statskunskap i Lund 

från 1889 till 1902, därefter var han professor i statskunskap och statistik till 1915. 

Hans text, Regeringsformen i historisk belysning, ses som en skarpsynt självständig 

uppfattning på konservativ grund. Som politiker satt han som högerrepresentant år 

1902-11 i första kammaren.

Fahlbecks text behandlar, precis som titeln säger, regeringsformen i historisk 

belysning. Han menar att studien var möjlig på grund av Sveriges långa 

författningshistoria. Genom att historiskt behandla RF ville han väcka bättre förståelse 

av författningen och därigenom mer aktning för och kärlek till densamma. Fahlbeck 

menar att 1809 års RF, som var gällande i Sverige under stor del av 1900-talet, 

avviker mycket från andra länders författningar i början av 1900-talet och om man 

inte lär känna de historiska förhållandena, som betingar den, så lär man aldrig förstå 

dess berättigade och dess värde.72 Fahlbecks syfte var belysa RF historiskt, vilket han 

gör genom att börja från svensk medeltid. Fahlbeck beskriver hur konungens råd 

tillkom för att vara stöd till kungen och företräda folket, och att i och med detta 

förlorade landskapsombuden sin betydelse. Rådet bestod av en stormannaklass, och 

statsskicket var en utpräglad aristokrati, liksom i Europas övriga länder under denna 

tid. Konungen valdes, oftast för att passa stormannaklassen, vilket gjorde att kungen 

kunde vara utländsk. Valkungadömet och aristokratin skulle senare bli statsskickets 

fall. Kungen ersattes av ett riksföreståndarskap som bestod av stormän, och 

medeltiden avslutades i kaos.73

Den som frälste riket var Gustav Vasa, som lade grunden till det nya Sverige. Arvrike 

infördes, och det nationella konungadömet hade återinrättats. Den största 

förändringen var dock riksdagen. Om valkungadömet hade fortsatt hade troligen 

folkrepresentation i modern mening uppstått, men i och med införandet av arvrike, 

försenades detta. Vasatidens riksdag saknade de egenskaper som under Fahlbecks tid 

ansågs utmärka en folkrepresentation, nämligen lagstadgade skyldigheter och 

rättigheter. Men Gustav Vasa försummande aldrig att vid viktiga ärenden att få med 

sig ständerna. Under Vasas söner fick rådet en fast organisation och blev efter hand 
                                                
72 Fahlbeck 1910, s. I-III
73 a.a., s. 1-4
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ett verkligt regeringsorgan. Det blev en konstitutionell samverkan mellan konung och 

folk som var unik för Sverige, sett till övriga Europa under denna tid.74

År 1634 kom den första regeringsformen och det var under denna tid som riksdagen 

växte fram, både i anseende och i betydelse. Den blev ett språkrör för de särskilda 

folkklassernas intressen och behov. Senare revolution ledde till envälde, vilket också 

var vanligt förekommande i Europa. Kungen gjorde som han ville, och det var först 

när han dog som detta envälde kunde brytas. År 1720 ersattes 1634 års RF samt 

landslagens konungabalk, med en ny regeringsform. Genom denna minskades 

kungens makt avsevärt. I praktiken betydde det att konungen endast var ordförande i 

rådet, som nu var regering. All makt i staten var nu samlad hos riksdagen. Detta ledde 

dock till ett nytt envälde, där riksdagen ansåg att de stod över lagar och författning. 

De menade att de som stiftat lagarna också stod över dem. Ständerväldet störtades av 

Gustaf II i augusti 1772. En ny författning tillkom som skulle hindra kungligt envälde 

och ständervälde. Makten delades upp och tydliga gränser om vem som skulle göra 

vad behövdes.75

I och med kriget mot Ryssland år 1808 och deras hot mot Sverige, ville folket avsätta 

kungen på grund av missnöje. Det var självklart att denna avsättning skulle följas av 

en författningsrevision, enligt Fahlbeck KU utförde arbetet med en ny regeringsform 

på fjorton dagar. De byggde vidare på HF som i sin tur också gjorts på fjorton dagar. 

Anledningen till det snabba arbetet var, enligt Fahlbeck, att det var Sveriges historia 

omsatt i akter, vilket ger honom en nationalistisk historiesyn. Fahlbeck menar att 

regeringsformen kan tyckas vara frukten av en teori, men den bygger på dyrbara 

erfarenheter. Grundlagstiftarna tog lärdom av äldre författningar som vållat övergrepp 

och såg till att med paragraf för paragraf hindra det att hända igen. Svensk 

författningshistoria hade präglats av att kastas fram och tillbaka mellan ytterligheter. 

Det var dessa historiska lärdomar som dikterat författningen. Fahlbecks åsikt kring 

RF:s ursprung märks tydligt i följande citat:

                                                
74 a.a., s. 4-10
75 a.a., s. 11-25
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”1809 års regeringsform är Sveriges historia omsatt i lagparagrafer, den mogna frukten af 

de närmast föregående århundradenas inre och yttre erfarenheter och ytterst af svenska 

folkets hela utveckling, alltsedan ett Sveavälde fanns.”76

Fahlbeck genomför sin undersökning med att paragraf för paragraf jämföra med 

tidigare regeringsformer som han redovisat för. Han jämför också regeringsformen 

från 1809 med dess ändringar fram till 1909. Det är tydligt genom Fahlbecks 

redovisning att han var av åsikten att 1809 års RF var av inhemsk karaktär.

Statsvetenskapligt visar Fahlbecks frågeställning på de normer som fanns i slutet på 

1800-talet och början av 1900-talet, nämligen studiet av de konstitutionella lagarna 

samt deras bakgrund och innehåll. Materialet han använder sig av är tidigare 

regeringsformer och 1809 års RF. Han jämför de olika regeringsformerna, och visar 

upp deras likheter, för att tydliggöra att RF är Sveriges historia omsatt i akter. Han 

framhåller källkritiska aspekter i sin undersökning. Ur historievetenskapligt 

perspektiv visar Fahlbecks frågeställning på fosterländska tankar och en nationalistisk 

historiesyn. Historiens uppgift i samhället, påpekar Fahlbeck tydligt i sin inledning, är 

att väcka förståelse för RF, samt att väcka kärlek till den.

4.4 Brusewitz

Axel Brusewitz (1881-1950) var statsvetare och skytteansk professor i statskunskap 

och vältalighet vid Uppsala universitet 1923-47. Brusewitz var en framgångsrik 

författningshistoriker och satte fart på diskussionen kring 1809 års RF.

Brusewitz’ avhandling från 1913 som belyser en annan del av debatten, nämligen 

representationsfrågan. Han belyser frågan historisk, för att visa att den växt fram 

sedan frihetstiden.77 1809 års RF var av avgörande betydelse för 

representationsfrågans öde och utveckling. Frågan som ställdes var, om 

representationsfrågan skulle vara med vid bildandet av det nya statsskicket, eller om 

den skulle behandlas senare. I maj 1809 gavs ledtrådar om stämningar och åsikter om 

frågans läge och utveckling. Flera förslag kommer in till konstitutionsutskottet, från 

bland andra Trolle-Wachtmeister, af Håkanson och Adlersparre med flera. Men att 
                                                
76 a.a., s. 25-30, citat s. 29
77 Brusewitz 1913, s. V-VI, 1-29
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behandla representationsfrågan i regeringsformen sågs som omöjligt att genomföra, 

därför skulle en särskild proposition i ämnet upprättas för att efter regeringsformens 

antagande föreläggas till ständerna för omprövning. Brusewitz beskriver olika 

personers åsikter och deras förslag till hur regeringsformen och representationsfrågan 

skulle lösas.78

G. Poppius, en som var involverad i regeringsformens bildande, menade att en 

revision av 1772 års RF skulle garantera jämvikten mellan makterna. Han menade 

också att representationsfrågan var omöjlig att behandla i denna situation. Det var en

alldeles för viktig fråga för att blandas med landets författning. Poppius menade också 

att han talade för en allmän opinion, åtminstone de upplystas. A. G. Mörner, som stor 

del av Brusewitz’ material bygger på, delade Poppius’ åsikt om att det viktigaste i den 

nya regeringsformen var att återställa jämvikten mellan verkställande och lagstiftande 

makten. Mörner var i representationsfrågan för ett tvåkammarsystem, med över- och 

underhus. Han påpekade att genomförandet av representationsrätten tedde sig svår på 

grund av att folket betraktade ståndsriksdagen som en garanti för sin säkerhet när de 

tidigare kastats mellan ”despotism och sjelfsvåld”. En förändring i denna fråga skulle 

kräva mycket övertalning. Han menade vidare att allmogen inte uppskattade 

revolutionen den 13 mars, eftersom de ansåg att de som utfört den var de som skulle 

tjäna på den.79

I maj hade KU nått sitt mål, att få representationsfrågan undanskjuten från all 

sammanblandning med regeringsformen. Den 5 augusti 1809 framlade KU sitt förslag 

till en ny riksdagsordning som dock förkastades.80 De personer som diskuterades i 

första delen av Brusewitz’ avhandling tillhör det konstitutionella partiet eller som det 

också kallades Mannerheimska eller liberala partiet. Andra delen ägnar han åt 

motpartiet, det skånska partiet, gustavianerna. Deras mål var att återinföra 1772 års 

RF med 1789 års säkerhetsakt, det vill säga det gamla gustavianska statsskicket i dess 

absolutistiska form. När väl beslutet om representationsrätten togs hade sju personer i 

KU avgått som var av en annan åsikt än det slutliga beslutet. Brusewitz framhåller 

Mörner som den som fått igenom sin åsikt, men att detta berodde på att han var av 

                                                
78 a.a., s. 30-39
79 a.a., s. 30-39
80 a.a., s. 97, 105
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samma åsikt som KU och inte att han format KU. Det nya representationssystemet 

innebar ett tvåkammarsystem.81

Brusewitz’ text från 1917, Studier öfver 1809 års författningskris: den idépolitiska 

motsättningen, fokuserar enbart på 1809 års RF, även om källmaterialet till stor del är 

detsamma, som i hans avhandling från 1913. Brusewitz menar att texterna angående 

representationsfrågan visar att medlemmarna i KU hade god kännedom om utländska 

konstitutioner. Men på grund av Hans Järtas stora betydelse för hur RF skulle tolkas 

har tidigare forskning kring 1809 års RF gått i Järtas riktning, som menade att RF var 

av nationellt ursprung. Brusewitz menar att tidigare forskningen litat på Järtas 

auktoritet, som i sin tur menade att utskottsmedlemmarna var obekanta med 

främmande vishetsläror. Brusewitz använder sig i undersökningen av historisk kritisk 

metod för att frigöras från Järtas auktoritet och den traditionsbildning som bildats. 

Brusewitz’ syfte med texten var att klarlägga de politiska idériktningarna 1809.82

Enligt Brusewitz verkade det inte som revolutionsmännen haft någon plan på vad som 

skulle hända efter gripandet av kungen.83 Han menar dock att utvecklingen innan 

revolutionen hade betydelse för vad som hände efter gripandet. Det Håkansonska 

förslaget till en ny regeringsform utarbetades av Håkanson, men även av Trolle-

Wachtmeister och Adlersparre. Adlerbeth, Järta och Poppius fick läsa förslaget och 

kommentera dess innehåll. Poppius stod för en återgång till 1772 års RF, 

moderniserad och förbättrad i riktning mot en jämnare genomförd maktfördelning.84

Enligt Brusewitz tycks Poppius’ förslag till ändringar följt Montesquieu i sina 

formuleringar i maktfördelningen. Poppius såg dock detta förslag som en 

nödfallsutgång. Personligen ansåg han att författningen behövde en total omstöpelse, 

men då var KU tvungna att få flera månader på sig. Han tyckte att en tillfällig RF 

skulle sättas upp för att sedan kunna skriva en ny i lugn och ro.85 Skrifter som gavs ut 

av Silfverstolpe, Mörner, Poppius, Mannerheim och Håkanson ger en bild av 

författningsfrågans läge innan KU bildades. Dessa fem menade att regeringsformen 
                                                
81 a.a., s. 117, 189, 190, 149
82 Brusewitz 1917, s. 4, 7, 11, 17
83 Detta till skillnad från Fahlbeck som menade att revolutionsmännen hade tankar kring vad som 
skulle hända efter gripandet av kungen.
84 a.a., s. 20-36
85 a.a., s. 20-36
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skall bygga på en inhemsk grund, och dess erfarenheter. Dessa personer lyfte också 

fram ödesdigra misstag som inträffat under den ena eller den andra tidigare 

regeringsformen. Detta resonemang menar Brusewitz liknas vid alla de missgrepp 

som Montesquieu varnat för, som visar att de kanske tog åt sig av Montesquieus 

tankar om att det enda sättet att lösa detta på var genom jämviktsprinciper.86

KU:s medlemmar kom att tillhöra de liberalt konstitutionella idéerna, vars idéer 

präglar regeringsformen. De andra idéerna som cirkulerade var de av rojalisterna, de 

konservativa absolutistiska idéerna. Det är dessa idémotsättningar som Brusewitz 

diskuterat kring i boken. Tanken var som nämnts tidigare att författningsarbetet skulle 

ske i två etapper, där den påskyndade regeringsformen endast skulle ses som 

provisorisk. KU påbörjade snart efter RF:s antagande ytterligare ett författningsarbete. 

Brusewitz menar också att det är tydligt att det svenska författningsarbetet påverkats 

av de politiska idéströmningar som genom franska revolutionen vunnit spridning i 

Europa.87

Statsvetenskapligt visar Brusewitz metodologiskt tecken på värderingsfri forskning, 

genom att ha strängare krav på insamlingen och analyseringen av materialet, till 

skillnad från tidigare forskare. Hans frågeställningar handlar om att analysera RF ur 

ett historiskt perspektiv samt att studera dess innehåll. Inom historievetenskapen 

använder sig Brusewitz av en historisk kritisk metod. Hans frågeställningar uttrycker 

en idealistisk historiesyn, där han menar att olika personer påverkat RF:s tillkomst, 

samt att idéer som spreds i Europa också påverkade. Historiens uppgift i samhället 

enligt Brusewitz torde vara att uppmärksamma samhället om den ”rätta” 

uppfattningen kring RF.

4.5 Andgren

Sigfrid Andgren ger i sin avhandling från 1933 en översiktlig bild av 1809-1812 års 

händelser mellan konung och riksdag. Han beskriver vad som egentligen hände kring 

dessa maktfunktioner. Han sätter in 1809 års RF i dess historiska ram och använder 

sig av en noggrann materialinsamling. Andgren menar att hans arbete skall ses som en 
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fortsättning på och komplettering av Brusewitz’ texter om regeringsformen. Andgren 

riktar dock viss kritik till Brusewitz’ arbeten och rättar till dessa fel i sin avhandling. 

Andgren framhåller mycket tydligt i första kapitlet de enskilda personernas betydelse, 

när det gäller frågan kring regeringsformens ursprung. Han håller också med 

Brusewitz, i hans resonemang om att Hans Järtas betydelse för RF måste reduceras.88

På hösten 1809 utarbetades en ny regeringsform som skulle ersätta den nyligen 

antagna och i november var detta förslag klart. Andgren jämför olika skildringar av 

samma händelse och studerar noggrant voteringsresultaten angående 

representationsfrågan som ingick i regeringsformsförslaget.89

Som nämndes ovan studerar Andgren förhållandet mellan kungamakten och 

riksdagen. Han skriver att enligt 1809 års RF skulle kungen vara den stora kraftkällan, 

men efter 1809 var kungen mycket mån om att rådfråga sina statsråd innan viktiga 

beslut, för att beslutet inte skulle röstas ned av riksdagen. Det fanns alltså en kung, 

men han överlät mycket av styrandet till ledande män inom det största partiet i 

riksdagen. Andgren menar att detta gjorde att det svenska statsskicket närmade sig en 

parlamentarisk inriktad utveckling. Efter 1809 års RF:s antagande regerade riksdagen 

på det finansiella området, som Andgren specifik undersöker, utan att kungen 

motsatte sig detta. Det var genom att behärska statens finanser som riksdagen kom in 

på den verkställande maktens område. Grundlagsstiftarna upptäckte så småningom 

detta och ingrep till kungamaktens försvar.90

Andgren påpekar att det verkar som om riksdagen och konungen var osäkra på hur 

maktförhållandena i 1809 års RF skulle fungera i verkligheten. Speciellt vad gällde 

makten om statens finanser mellan konung och riksdag. Hösten 1810 hade riksdagen 

fortfarande mycket stor makt på detta område, och någon omkastning skedde inte 

heller omedelbart efter Bernadottes ankomst 1810. Han valde istället att studera 

förhållandena innan han tog sin plats. Han valde rollen som förmedlare och enare, 

istället för att sympatisera för ett enskilt parti. Denna roll gjorde att han stod över 

partierna och använde sig endast av det som de hade gemensamt för att undvika 

oroligheter i landet. Kungamakten hade i 1809 års RF visat sig för svag för att 
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upprätthålla den jämvikt som var grundtanken i systemet. Men i och med Karl Johan 

trodde man att jämvikten skulle erhållas eftersom han var en stark man. För att denna 

jämvikt skulle upprätthållas översattes regeringsformen till franska för att konungen 

skulle förstå sin roll, eftersom Bernadotte aldrig lärde sig svenska.91

Andgren jämför de olika förslag som fanns till en ny regeringsform 1812 och lyfter 

fram det som han anser gemensamt. Han menar att det nya förslaget skiljer sig mer 

från 1809 års RF än vad det skiljer sig från HF. Anledningen till att förslag till en ny 

regeringsform inte antogs var att Karl Johan inte ville riskera att mista folkets 

förtroende för ändringar av paragrafer, för folket såg en stor trygghet i 1809 års 

paragrafer. År 1812 hade den finansiella makten flyttats till konungen, men stor del av 

1800-talet skulle dock präglas av en ständig dragkamp mellan konung och riksdag. 

När väl konungen och ständerna lärt känna varandras positioner utifrån 1809 års 

regeringsform, blev dock utvecklingslinjen ganska rak.92

Metodologiskt jämför Andgren olika förslag på en ny RF, i och med detta genomför 

han också en noggrann materialinsamling. Materialet består till viss del av 

voteringsresultat kring de olika förslagen om en ny RF. Frågeställningen visar hur 

Andgren vill belysa maktförhållandet mellan konung och ständer. Ur 

historievetenskapligt perspektiv visar Andgrens frågeställning på hans vilja att sätta 

RF i en historisk ram. Andgren använder sig av en källkritisk metod när han bearbetar 

sitt material. Jag anser också att han försöker att vara så värderingsfri som möjligt i 

sitt resonemang. Han har en idealistisk historiesyn när han menar att olika personer 

påverkat RF:s utformning, även om han gärna vill reducera Järtas betydelse. 

Historiens uppgift i samhället enligt Andgren tordes vara att bilda medborgarna kring 

RF:s efterdyningar.

4.6 Lagerroth

Fredrik Lagerroth (1885-1974) var statsvetare och professor i Lund 1929-50. Han såg

författningsutvecklingen som en dialektisk process, där ena sidan var förespråkare för 
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ett envälde och den andra sidan förespråkare för ett konstitutionellt, lagbundet 

styrelseskick. Lagerroth framstår efter sina texter som författningshistoriens mästare.

Lagerroth har skrivit flera texter om 1809 års RF. Intressant är att han har en annan 

åsikt kring dess ursprung i sina senare texter, än de första som publicerades. I sina 

senare texter vill han förnya Pontus Fahlbecks tes om att RF var av inhemsk art. 

Artikeln Montesquieu och Sveriges grundlagar från 1940 (då i Statsvetenskaplig 

tidskrift) handlar om vad Montesquieu och RF har gemensamt. Lagerroth nämner 

först flera centrala ting som skiljer Montesquieus lära och RF åt. Men om man tittar 

närmare på de förarbeten och diskussioner kring RF kände 1809 års män till utländska 

författningar och idéströmmar, och då också Montesquieus lära. De tydligaste bevisen 

på detta enligt Lagerroth är terminologin, med termer som styrande, lagstiftande och 

dömande makt. Lagerroth upplevs ambivalent, men i slutändan menar han att 1809 års 

RF vilar på svensk grund.93

I Lagerroths avhandling från 1942 beskriver han hur regeringsformen präglas av reda 

och överskådlighet som var främmande för äldre svensk statsrätt. RF bygger på HF 

som i sin tur i stora delar bygger på 1720 års RF, men som helhet är förslaget en 

suveränitet. Lagerroth fortsätter med att grundlagsstiftarna har ”gått i lära hos Locke 

och Montesquieu”, med tanke på de begrepp som används. Han menar dock att enligt 

Montesquieu skall ingen av de tre makterna delas som de gjordes i RF. I RF delades, 

den enligt Montesquieu viktigaste makten, den lagstiftande mellan kungen och 

ständerna. Montesquieu fokuserade på organen men i RF dominerar istället dess 

funktioner, vilket gör att makterna kunde delas upp. Detta gör enligt Lagerroth att 

ursprunget till RF i stället bör finnas i frihetstidens balanslära. Men eftersom 

grundlagsstiftarna inte bara skulle ändra regeringsformen, utan skapa en ny, behövde 

de inte känna sig bundna till balansläran.94

Lagerroth menade att 1809 års RF var av nationellt ursprung, och undan för undan 

bevaras den nationella grunden. Han anser att med utnyttjande av en ledtråd, i detta 

fall Montesquieu, har 1809 års män ”lyckats ordna sitt material så att något 
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principiellt nytt kommit till stånd, nog nationellt och överskådligt för att till sist 

tillfredsställa även doktrinära anhängare av det gångna seklets statsuppfattning”.95

Lagerroths material bestod av förslag och förarbeten till 1809 års RF. Han bearbetar 

dessa handlingar genom att jämföra vissa begrepp som är gemensamma med de 

idéströmningar som cirkulerade i Europa. Ur historievetenskapligt perspektiv belyser 

Lagerroths frågeställning en nationalistisk historiesyn, när han vill styrka Fahlbecks 

tes om RF:s nationella ursprung. Historiens uppgift i samhället blir att på nytt väcka 

den fosterländska andan hos medborgarna.

4.7 Karlbom

Rolf Karlboms avhandling från 1964 behandlar den idépolitiska bakgrunden till 1809 

års RF. Detta gör han genom att ge grunddragen i den författningspolitiska 

händelseutvecklingen på internationellt plan, som hade betydelse för 

opinionsbildningen i Sverige. Han försöker att reda ut motsättningarna mellan idéerna 

om engelsk eller amerikansk/fransk ståndpunkt i diskussionen om statsskicket, och 

avhandlingen tar sin början i Sverige år 1790.96

Karlbom lyfter fram de olika aktörer som var för en snabb tillkomst av en ny 

regeringsform och de som helst såg att en kung tillsattes. Den sidan som vann var den 

som helst såg att regeringsformen blev den viktigaste frågan. Men Karlbom menar 

också att det inte fanns något annat alternativ, på grund av att det inte gavs något 

större utrymme för någon långsiktig planläggning.97 Olika aktörers inställning till HF 

diskuteras också, där Karlbom menar att till exempel Järta ändrade åsikt från att ogilla 

förslaget till att erkänna att förslaget kunde användas med vissa modifikationer.98

I Karlboms undersökning lägger han steg för steg fram hur personerna inom KU enats 

om den nya regeringsformens formulering. Han menar att redan innan KU 

sammanträdde fanns en enhetlig åsikt om hur den skulle se ut. De ideologiska 

tankarna bakom RF framgår, enligt Karlbom, först och främst i RF:s ingress. Där står 

                                                
95 a.a., s. 30-31
96 Karlbom 1964, s. 1-2
97 a.a., s. 273-276
98 a.a., s. 280-282



41

det att med bibehållandet av konungamaktens helgd och verkningsförmåga, kunna 

förena svenska folkets lagbundna frihet. Detta, menar Karlbom, sammanfaller med 

den engelska författningens tankar om kunglighet och frihet (royauté och liberté). Den 

engelska linjen går också att spåra i KU:s memorial som talar om ”exemplet af 

Europas friaste Stat” när de talade om England.99

De engelska tankarna kunde spridas till folket genom publicerade skrifter. I skrifterna 

skrevs det om hur representationsfrågan i riksdagen skulle lösas. Hambrée, som var en 

av skriftförfattarna, menade att riksdagen skulle delas upp i två kamrar av engelskt 

art, med en övre och en undre kammare. Men samtidigt som de engelska tankarna 

spreds så fanns en rojalistisk attityd ute i landet, främst hos bönderna som motsatte sig 

RF på grund av adelns privilegier. Andra synpunkter på RF var att följa den 

amerikanska och franska linjen.100

Karlbom har själv gjort bearbetningar av Montesquieus teori och menar att 

Montesquieu inte alls talade om tre organ som var skilda från varandra.101 Den 

lagstiftade makten skulle delas för att uppnå den önskade förutsättningen för den 

önskade jämvikten. Karlbom presenterar denna bearbetning och menar att det bara 

finns två maktfunktioner, den verkställande och den dömande. Den lagstiftande 

makten skulle delas upp på flera statsorgan, i vilket Karlbom skiljer på adelskår och 

folkkår. Enligt Karlbom ansåg Montesquieu att konungen inte bör har något med 

beskattningsrätten att göra.102 Jean Louis de Lolme, som enligt Karlbom påverkat det 

svenska statsskicket, skiljer på den lagstiftande och verkställande makten, där en del 

av den lagstiftande tilldelas kungen. Enligt de Lolme har inte den dömande makten 

någon betydelse i maktbalansen eftersom den skulle utgå från kungen.103

Jämförelsevis spreds Montesquieus texter spred i större utsträckning i Sverige än de 

Lolmes texter, anser Karlbom.104

Sammanfattningsvis menar Karlbom att RF:s väsentligaste delar bygger på 

Montesquieus tankar om maktdelning, samtidigt som han ställer sig frågan om detta 
                                                
99 a.a., s. 296-297
100 a.a., s. 298-304
101 Jämför med Lagerroth som menade att organen inte var skilda från varandra.
102 a.a., s. 35-41
103 a.a., s. 29-33
104 a.a., s. 85
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verkligen betyder att Sveriges författningshistoria åsidosätts. Han menar att det inte 

behöver vara så och att KU:s män tog hänsyn till författningshistorien, men anser att 

1809 års RF var ett stort brott i Sveriges författningshistoria, och ”var lika fransk som 

den Bernadotteska ätten”.105

Karlboms material består av skrifter och handlingar kring 1809 års RF, och analyseras 

utifrån idéströmningar som fanns i Europa. Frågeställningen besvaras genom att 

jämföra med idéer kring författningskonstruktioner. Hans frågeställning vittnar också 

om hans idealistiska historiesyn, när han menar att den internationella 

författningsutvecklingen påverkat den svenska. Karlbom använder sig av en 

källkritisk metod, när han använder flera källor i och med resonemanget kring 

avhandlingens resultatet.

4.8 Sundin

Anders Sundin är det senaste tillskottet inom forskningen kring 1809 års RF. Hans 

avhandling utgavs 2006 och heter 1809 statskuppen och regeringsformen som 

tolkningsprocess. Han undersöker tiden strax före kung Gustaf IV Adolfs gripande på 

Stockholm Slott den 13 mars 1809, till RF:s antagande den 6 juni och dess efterspel 

på hösten. Sundins övergripande frågor var: Hur såg den tolkningsprocess ut som 

inleddes i mars 1809 och mynnade ut i antagandet av regeringsformen den 6 juni 

samma år? Samt hur tolkningsprocessen i sin tur återverkade på den politiska kulturen 

(från vilken den hämtade sin arsenal av begrepp och symboler)?106

Sundin påpekar själv hur hans avhandling skiljer sig från tidigare avhandlingar. Han 

har flyttat aktörsperspektivet från att handla om stora män inom politiken till att 

beakta vilka möjligheter och begränsningar som den språkliga kontexten utgjort för 

den politiska aktören, och hur han eller hon hanterade dem. Han poängterar också att 

han studerar en kamp om situationens mening och inte om olika doktriners inflytande. 

Vidare poängterar han att han anser det viktigt att utgå från samtidens föreställningar 

och handlingar. Det är också av vikt att beakta dessa över tid, om man vill förstå vad 

konflikterna runt tillkomsten av 1809 års författning handlar om. Sundin menar också 
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att idéer och föreställningar inte är universella och överhistoriska enheter, de är 

språkligt konstruerade och till sina meningar fullkomligt beroende av den givna 

historiska kontexten. Till skillnad från tidigare forskning studerar han också hela 

processen från statskuppen till RF:s efterdyningar. Han väljer att skapa en helhet 

genom ett processuellt perspektiv som tillåter förskjutningar i villkoren över tid, 

samtidigt synliggörs och problematiseras länkarna mellan statskuppen och 

författningen.107

Som teoretisk referensram använder sig Sundin av den franska revolutionen med 

motiveringen att han studerar ett politiskt system i legitimitetskris under 

revolutionernas tidsålder. Det är då framförallt Baker, som studerat franska 

revolutionen, som han har som utgångspunkt. Som titeln också avslöjar studerar 

Sundin författningstillkomsten som en tolkningsprocess (skapandet och förändringar 

av tolkningsramar), för att förstå relationen mellan politisk kultur och 

regimförändringen i Sverige 1809. Dessa tolkningsprocesser handlar om när de 

politiska aktörerna deltar i reproduktionen och förändringen av den politiska kulturen 

genom skapandet av tolkningsramar för att legitimera sina handlingar. Detta skapande 

är en kreativ process där aktören använder symboler och begrepp från den politiska 

kulturen för att mobilisera stöd eller agerande hos en grupp av befolkningen. I detta 

sammanhang bygger avhandlingen på Bourdieus resonemang om att en utsaga från ett 

av ständerna får större genomslag i den politiska diskursen än en enskild ledamots.108

Tolkningsprocessen studeras som en diskursiv kamp, där det sker en strid om vilka 

termer som är relevanta för att beskriva en situation samt termernas innebörd. Denna 

process placerar in en diskurs, där dess tolkningsramar hela tiden måste fortsätta att 

stärkas. Analysen tydliggör hur den konkreta tolkningskampen resulterar i 

förändringar av den politiska kulturen. Först undersöker Sundin de konkurrerande 

tolkningsramarna, som till exempel kungens, riksdagens och konstitutionsutskottets, 

för att se vilka termer de stred om. Sedan studerar han vilka termer som inte stred mot 

varandra för att på så vis se de gemensamma förutsättningar som de politiska 

aktörernas utgick ifrån.109
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Tolkningskampen gick ut på att fixera situationens mening som om den egna 

tolkningen framstod som den enda rimliga. För den enskilda aktören var kampen att 

hindra osäkerhet och rörlighet inom tolkningsramen. De gjorde detta genom att visa 

att det egna urvalet av termer och dess betydelse var relevanta, och genom att tränga 

undan andra. Sundins underfråga om och hur tolkningsprocessen påverkade den 

politiska kulturen, besvaras genom att begreppet ”den allmänna opinionen” 

inkluderades i existerande tolkningsramar, och på så sätt också blev en del av den 

politiska kulturen. Sundins svar på tidigare forskningsfrågor kring dess ursprung är att 

det handlar om att tolka hur KU tolkade sin egen situation. Genom att göra detta får 

man också reda på hur de politiska revolutionerna påverkade utskottets uppfattning 

om utsikterna för konstitutionell förändring i Sverige. Konstitutionsutskottets arbete 

handlade om samlade erfarenheter och förväntningshorisont av begreppet 

maktdelning, oavsett utländsk eller inhemsk doktrin. KU:s arbete handlade om frågan

som funnits sedan frihetstiden, nämligen hur balansen mellan makten och den 

nationella friheten skulle regleras (de samlade erfarenheterna). 

Förväntningshorisonten innebar för KU förhoppningar om en förändrad och 

förändringsbar framtid. KU siktade i högre grad mot en vision av en annorlunda och 

påverkbar framtid, än samlade erfarenheter.110

Att statsvetenskapligt metodiskt placera Sundin är svårt eftersom statsvetenskapen 

idag inte har någon specifik metod. Dock antyder hans frågeställning att hans söker ett 

utvecklingsperspektiv i händelserna kring 1809 års RF. Historievetenskapligt visar 

Sundins fråga på hans dragning till språkets betydelse för den politiska utvecklingen, 

där han också ansluter sig till olika teorier. Historiens uppgift i samhället enligt

Sundin är att belysa sammanhanget i den historiska utvecklingen och språkets 

betydelse. Han använder sig av en källkritisk metod när han resonerar och analyserar 

fram till den gemensamma tolkningsramen.

5 Slutdiskussion
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Uppsatsens underliggande frågeställning, hur har forskardebatten kring 1809 års 

regeringsform sett ut?, har besvarats genom den empiriska undersökningen i 

föregående avsnitt. Sammanfattningsvis kan denna forskardebatt beskrivas som att 

arbetet av Sandegren från 1890 är av mycket deskriptiv karaktär, där han beskriver 

händelseförloppet kring 1809 års RF. Boëthius studerar RF genom att se den som ett 

samband mellan då och nu. Även Fahlbeck studerar RF i historisk belysning, för att 

väcka den fosterländska andan hos svenska folket. Brusewitz, han som satte fart på 

diskussionen kring 1809 års RF, behandlar den i ett utvecklingsperspektiv. Andgrens 

avhandling kan ses som en fortsättning på Brusewitz’, där Andgren studerar följderna 

av 1809 års RF. Lagerroth försöker reda ut RF:s ursprung och ansluter sig till 

Fahlbecks tes om att den var av inhemsk karaktär. Karlbom analyserar RF:s 

utveckling genom att jämföra med författningsutvecklingen på internationellt plan. 

Till sist analyserar Sundin de olika tolkningsramar som folket och konungen använde 

i den politiska kulturen kring 1809 års RF.

I relation till tidigare forskning om forskardebatten kring 1809 års RF har uppsatsens 

empiriska undersökning bidragit med en analys av andra forskare som inte diskuterats 

av Rönström, Hessler eller Karlbom. Dessa tre personer har fokuserat på forskare som 

studerat regeringsformens genesis. Denna uppsats har, förutom att studerat forskare 

som undersökt ursprunget, även studerat forskare som undersökt relationen mellan 

konung och ständer och RF:s följder.

För att knyta an föreliggande uppsats till tidigare forskning följer en kort diskussion 

kring detta. Rönström räknar Fahlbeck och Boëthius till de som anser att RF var av 

inhemsk karaktär. Det gör även Karlbom, samt tillskriver även Sandegren samma 

åsikt. Skillnaden mellan Rönströms och Karlboms åsikter och Hesslers, är att Hessler 

menar att Boëthius var av åsikten att RF var inhemsk, vilket indirekt enligt Boëthius 

betydde att det var Montesquieus tankar. Föreliggande uppsats ansluter sig till 

Hesslers åsikt kring Boëthius, samt Rönströms och Karlboms åsikter om att Fahlbeck 

och Sandegren tillhörde den konstitutionella skolan, det vill säga de som menade att 

RF var av inhemsk karaktär. 

Rönström, Hessler och Karlbom är överens om att Brusewitz ansåg att RF hade 

tydliga tecken på att den var av utländsk karaktär. Detta är även denna uppsats villig 
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att ansluta sig till. Andgren är en forskare som inte tas av tidigare forskning kring 

forskardebatten, och han uttrycker inte heller någon åsikt kring RF:s ursprung. 

Lagerroth har precis som i denna uppsats studerats utifrån hans texter från 1940-talet 

och framåt, när han ansåg att RF var av nationell art. Rönström, Hessler och Karlbom 

tillskriver honom denna åsikt. Denna åsikt tillskrivs han även i denna uppsats, med 

undantag gör hans påpekande av Montesquieus inflytande på terminologin i RF, vilket 

visar på viss utländsk påverkan, trots allt. Utifrån Karlboms egna kategorier försöker 

Rönström placera Karlbom i dessa och menar att han faller inom den parlamentariska 

skolan när han menar att 1809 års RF är påverkad av den engelska författningen 

genom Montesquieu, vilket denna uppsats ansluter sig till. Karlboms tankar är mest 

lik Brusewitz på grund av bådas åsikt om utländsk påverkan, samtidigt som de menar 

att dessa till viss del tillhör Sveriges egen författningshistoria. Sundin, som inte 

kunnats diskuteras av tidigare forskning, har till skillnad från tidigare forskare kring 

1809 års RF ett helt annat perspektiv på regeringsformen, och ser till hela processen. 

Ursprungsfrågan menar Sundin måste ses ut KU:s egna perspektiv och hur de 

tolkande sin egna situation.

Denna uppsats har fokuserat på hur forskare kring 1809 års RF påverkats av paradigm 

inom statvetenskapen och historievetenskapen, som tidigare forskning inte berört

förutom i avseendet hur deras politiska läggning eventuellt påverkat deras resultat. 

För att knyta ihop teori och metod med undersökningen följer en placering av 

forskarna utifrån deras ”byggstenar” i paradigm. Sandegren, var avhandling utgavs 

1890, framhåller inte någon specifik metod utan samlar in och beskriver materialet, 

med viss källkritik. Hans resultat presenteras dag för dag och dessa kännetecken 

motsvarar de normer som fanns inom statsvetenskapen i slutet av 1800-talet. 

Historievetenskapligt tyder Sandegrens idealistiska historiesyn, där han lyfter fram 

enskilda personers betydelse för RF och fokus på statslivets utveckling, på en 

placering inom det statsidealistiska paradigmet. Sandegrens nationalistiska anda och 

hans vilja att se sammanhang i historien, genom att 1809 års RF kopplas till 

föregående regeringsformer, hör hemma inom historismen. Enligt Odén var det mot 

slutet av 1800-talet viktigt att genom historieundervisningen väcka fosterlandskärlek 

och utbilda ett nationellt politiskt medvetande, vilket jag anser att Sandegren genom 

sin avhandling försöker bidra till. Enligt Odén borde kanske Sandegren helst placeras 

inom det statsidealistiska paradigmet på grund av sin vilja att väcka fosterlandskärlek. 
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Jag håller till viss del med om detta men skulle hellre placera honom inom 

historismen på grund av att hans vilja att se ett sammanhang i historien väger 

tyngre.111

Boëthius samlar in och beskriver sitt material, precis som Sandegren, utan större 

diskussion kring det. Han sätter också 1809 års RF i ett historiskt perspektiv, dessa 

kännetecken följer de normer som existerade i början av 1900-talet, precis som i slutet 

av 1800-talet. Boëthius’ tydliga vilja att se ett samband mellan då och nu, hör hemma 

hos historismen. Detta sammanhang genomsyrar hela hans text. Boëthius’ idealistiska 

historiesyn, på grund av att han tillskriver Montesquieu viss betydelse, gör att han 

placeras inom det statsidealistiska paradigmet. Denna idealistiska historiesyn 

sammanfaller med att han studerar statslivets väsen och utveckling, som också faller 

inom statsidealismen. Samtidigt som han har en idealistisk historiesyn, har han även 

drag av nationalistisk historiesyn när han ändå påpekar Sveriges historia som orsak till 

att RF utformades som den gjorde. Samtidigt som han studerade den svenska 

författningsutvecklingen så satte han den i jämförelse med utvecklingen på 

internationellt plan. Detta tyder på koppling till historismen. Det gör även hans 

nationalistiska anda, när han menar att RF har en utpräglad nationell karaktär. Han 

ville också slå ett slag för fosterlandet, och väcka fosterländska känslor.. 

Fahlbeck följer precis som föregående beskrivna forskare de normer som fanns i 

början av 1900-talet när han ur statsvetenskapligt perspektiv studerar 1809 års RF 

paragraf för paragraf. Han studerar konstitutionell lag, dess ursprung och innehåll. 

Historievetenskapligt tyder hans nationalistiska historiesyn, när han menar att det är 

Sveriges historia omsatt i akter, på en placering inom statsidealismen. Att han sedan 

sätter RF i ett historiskt perspektiv för att skapa ett sammanhang, placerar honom i 

historismen. Ännu ett tecken på detta är hans vilja att betona likheter och skillnader 

mellan Sverige och andra europeiska länder. Fahlbecks vetenskapsideal, att väcka 

större förståelse, högre aktning och större kärlek till regeringsformen placerar honom 

inom statidealismen.
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Statsvetenskapligt tillhör Brusewitz behavioralismen på grund av hans strävan efter 

värderingsfri forskning, när han använder sig av en strängare krav på insamlingen och 

analyseringen av materialet, och att han använder sig av vissa teoretiska aspekter i sitt 

resonemang. Tidsmässigt befinner sig Brusewitz mellan historismen och 

Weibullskolan, och han har också drag av båda. Hans dragning till historismen märks 

när han belyser RF:s historiska bakgrund och innehåll. Även hans idealistiska 

historiesyn, där han menar att enskilda personer och politiska idéströmningar haft 

betydelse för RF:s innehåll, placerar honom inom historismen. Det som skiljer 

Brusewitz från ovanstående forskare och som också genomsyrar hans texter är hans 

historikkritiska metod, vilken är den som bröderna Weibull förespråkade. Genom 

denna metod försöker han att vara objektiv och styrka sina påståenden med empiriska 

fakta. Brusewitz’ vetenskapsideal var att uppmärksamma medborgarna om den rätta 

uppfattningen kring regeringsformen. 

Andgrens stora intresse för statistiskt material samt hans försök till en värderingsfri 

forskning faller inom behavioralismens ramar. Andgrens utgångspunkt, relationen 

mellan konung och ständer, tillhör dock normerna inom statsvetenskapen i början av 

1900-talet. Andgrens ambition var att ge en översiktlig bild av vad som egentligen 

hände mellan konung och ständer kort innan antagandet av 1809 års RF, samt 

följderna fram till 1812. Just när han skriver detta för det tankarna till Ranke och 

historismen, men annars finns det inte något specifikt som tyder på hans tillhörighet 

till historismen. Andgren gör en noggrann materialinsamling och jämför noga de olika 

förslag som fanns till en ny RF. Han för källkritiska resonemang i sin undersökning, 

vilket gör att han bör placeras hos det weibullska paradigmet. Hans stora intresse för 

voteringsresultat i röstningen kring de olika förslagen tillhör också det weibullska 

paradigmet, som gärna använder sig av material i form av räkenskaper. 

Vetenskapsidealet var att bilda medborgarna kring regeringsformens efterdyningar.

Lagerroth är den som jag anser svårast att placera på grund av hans egen ambivalens. 

Hans forskning befinner sig i mitten av 1900-talet, men han följer inte de normer som 

fanns då inom statsvetenskapen. Han vinklar sitt material för att det ska passa hans 

åsikt, och låter dessa åsikter och värderingar styra hans resultat. Detta passar bättre in 

i statsvetenskapens normer i början av 1900-talet. Lagerroths nationalistiska 
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historiesyn, där han vill värna om RF:s nationella grund, talar för hans placering inom 

det statsidealistiska paradigmet, där det ansågs viktigt att slåss för nationalstaten. 

Karlbom ansluter sig till behavioralismen när han använder en noggrann 

materialinsamling som han knyter an till teoretiska aspekter. Karlbom är i sin 

framställning av 1809 års RF källkritisk, och använder sig av flera källor för att styrka 

sitt resonemang. Denna källkritiska aspekt av hans avhandling torde placera honom 

hos Weibull, men detta är dock det enda som knyter honom till detta paradigm. 

Istället skulle kanske Karlbom placeras inom historismen. Han har en idealistisk 

historiesyn, där han lyfter fram de olika aktörernas betydelse för en snabb tillkomst av 

en regeringsform, samt dess utformning. Karlbom menar också att de idépolitiska 

tankarna från England och Montesquieu tydligt påverkat 1809 års män. Att han också 

ser den författningspolitiska händelseutvecklingen på ett internationellt plan, och dess 

betydelse för opinionsbildningen i Sverige, är tecken på att han bör placeras inom 

historismen. 

Sundin kan placera inom dagens diffusa statsvetenskap, som menar att ens material 

påverkar och låter sig påverkas av forskaren, vilket Sundin gör när han tolkar sitt 

material. Sundin undersöker vilka möjligheter och begränsningar den språkliga 

kontexten utgjort för den politiska aktören under inledningen till 1809 års RF, samt 

dess följder. Detta fokus på den språkliga kontexten för tankarna till linguistic theory. 

Samtidigt handlar det om mänskliga handlingar som speglar aktörens avsikt, vilket 

placerar Sundin inom historismen. I detta sammanhang är det historikerns uppgift att 

förstå dessa avsikter för att kunna konstruera en sammanhängande historia. Det finns 

dock mer som tyder på att Sundin bör placeras inom linguistic theory. Han bygger sin 

avhandling på teorier av Baker och Bourdieu om revolutioner och tolkningsprocesser. 

Sundin påpekar att han studerar och tolkar en diskursiv kamp, vilket innebär att han 

har ett hermeneutiskt synsätt på historien, vilket forskare inom linguistic theory 

tillskrivs. Dessa forskare ser även att historien bildas genom språket. Att Sundin väljer 

att studera och analysera händelserna kring 1809 års RF genom de tolkningsramar 

som fanns är ytterligare ett tecken på hans tydliga anknytning till linguistic theory. 

Sundins vetenskapsideal var att belysa sammanhanget i den historiska utvecklingen 

kring 1809 års RF samt att lyfta fram språkets betydelse.
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Svaret på uppsatsens övergripande frågeställning, har forskarna kring 1809 års 

regeringsform påverkats av rådande paradigm inom historievetenskap och/eller 

statsvetenskap, i så fall hur?, har lyfts fram ovan. För att sammanfatta detta svar så 

har forskare inom statsvetenskapen påverkats av de rådande normerna, förutom 

Lagerroth som faller tillbaka i tiden. Trots överensstämmelsen mellan forskarens 

texter och normerna inom statsvetenskapen, anser jag att det finns en viss svårighet 

med att placera forskarna i de statsvetenskapliga paradigmen. Detta kan dels bero på 

att historievetenskapen och statsvetenskapen länge var sammanflätade, och dels för att 

statsvetenskapen inte haft någon specifik metod, utan lånat från närliggande disciplin. 

Enligt Odén är metoden det som mest utmärker draget hos ett paradigm, i alla fall 

inom historievetenskapen. Historievetenskapligt är forskarna inte lika enhetliga, utan 

har ofta drag från olika paradigm. Vissa forskare, som Brusewitz, Andgren och 

Lagerroth, tillhör ett historievetenskapligt paradigm mer än det andra. Däremot har 

historievetenskapens utveckling studerats mer av forskare än statsvetenskapen vilket 

underlättar placeringen av forskarna. Resultatet visar dock att forskarna, såväl 

statsvetare som historiker, till stor del följer de historie- och statsvetenskapliga 

paradigm parallellt, vilket också kompletterar Odéns resonemang om att disciplinerna 

länge var sammankopplade och att de är på väg tillbaka till det sedan andra 

världskriget.112

Inom statsvetenskapen skulle paradigmbegreppet, enligt min åsikt, kunna användas 

för hela disciplinen. Historievetenskapligt skulle paradigmbegreppet ses som normer 

inom subdiscipliner lämpa sig bättre. Däremot skulle Weibullskolan kunna ses som ett 

paradigmskifte för hela disciplinen. Slutsatsen som dras är att paradigmbegreppet 

fungerar till en viss gräns inom historievetenskapen. Inom denna disciplin blir 

gränserna mellan forskarnas paradigmplacering diffusa, och kan inte placeras inom ett 

enskilt paradigm. Frågan som då uppstår är om det går att bedriva vetenskaplig 

forskning när vissa delar faller utanför rådande paradigm som avgör vad som är 

vetenskapligt. Detta påpekar också Torstendahl, och jag håller med om att i detta fall 

kanske hans minimikrav och optimumnormer fungerar bättre för att avgöra vad som 

är vetenskapligt. Vidare forskning skulle, utifrån denna uppsats, kunna analysera 

andra forskare som studerat 1809 års RF, för att skapa ett ännu bredare perspektiv i 

                                                
112 Se bilaga för en sammanställning av resultatet
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själva debatten, samt för att undersöka andra tidsepoker när det gäller placeringen 

inom paradigm.



Tabell -  Forskares placering inom historievetenskapliga och statsvetenskapliga paradigm

Historievetenskap Sandegren Boëthius Fahlbeck Brusewitz Andgren Lagerroth Karlbom Sundin

Statsidealism x x x x

Historism x x x x x x x

Weibullskolan x x x

Linguistic theory x

Statsvetenskap Sandegren Boëthius Fahlbeck Brusewitz Andgren Lagerroth Karlbom Sundin

Slutet av 1800-talet och x x x x

början av 1900-talet

Mitten av 1900-talet x x x

Idag x

Förklaring:

x mycket stark tillhörighet till paradigmet

x stark tillhörighet till paradigmet

x svag tillhörighet till paradigmet
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