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KU före KU
Om ansvarsprövning för konungens rådgivare fram  

till 1809 års regeringsform

av Rolf NygReN

KU:s granskarroll i dag 

Till de medialt uppmärksammade händelserna i vårt politiska liv hör 
KU:s årliga granskning av statsrådens tjänsteutövning och regerings
ärendenas handläggning. Anmälningar till utskottet följer en egen me
dial dramaturgi, som helst bör sluta med ”prickning” av något stats
råd. Prickningen ger mediala plus eller minuspoäng beroende på om 
perspektivet är oppositionens eller regeringens. För media har prick
ningsfrågor vanligen kortvarigt intresse. I verkligheten är utskottets 
granskningsarbete både mer komplicerat och långt mindre dramatiskt 
än som framgår av mediernas rapportering. Utskottet avgör flertalet 
ärenden i enighet.

KU gör en årlig ”allmän granskning” av regeringsarbetets organi
sation, verksamhetsformer samt rättslig och administrativ praxis. Slut
satserna redovisas i ett ”höstbetänkande”. Utskottets ”vårbetänkande” 
innehåller den ”särskilda granskningen” av enskilda regeringsbeslut ef
ter anmälningar från riksdagens ledamöter och i mycket sällsynta fall 
från andra utskott. Den särskilda granskningen är ett viktigt medel 
för partier i opposition att kritiskt belysa regeringsarbetet. För att ge
nomföra granskningen äger KU rätt att utfå protokoll och handlingar 
som rör regeringens beslut. Det åligger utskottet att minst en gång om 
året meddela riksdagen resultatet av granskningen, vilket ger riksdagen 
möjlighet att uppmärksamma regeringen på förhållanden som utskottet 
noterat. 

Riksdagen kan i princip använda två sanktioner mot felande statsråd. 
Om felet innebär grovt åsidosättande av tjänsteplikt vid skötseln av 
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statsrådstjänsten, kan KU besluta om åtal som utförs av JO och prövas 
av Högsta domstolen. Åtalsmöjligheten är i praktiken ett dött institut. 
Den andra sanktionen består av misstroendeförklaring, som innebär att 
statsrådet förklaras sakna riksdagens förtroende och därför måste avgå. 
Fråga om misstroendeförklaring avgörs utan utskottsberedning.1

Reglerna om KU:s granskningsarbete, som tidigare vanligen kall
lades dechargegranskning2, har vuxit fram under så lång tid att själva 
förfaringssättet i utskottet och formerna för utkrävande av ansvar från 
regeringen och dess ministrar nästan framstår som en tjänst i historiens 
tempel.3 KU följer ritualer som formades i helt andra historiska situa
tioner och miljöer än dagens svenska riksdag. Ändå är ritualerna både 
meningsfulla, praktiska och effektiva. De sätts inte i fråga, vilket är 
ett bevis så gott som något på deras ändamålsenlighet. Deras närmaste 
förebilder finns i RF 1809, men inte heller 1809 var de nya. Grund
lagsfäderna sammansmälte nämligen erfarenheter från både frihetsti
den och den gustavianska epoken, och dessa i sin tur byggde antingen 
vidare på ännu äldre förebilder och praxis, som de modifierade, om
stöpte eller förkastade. 1809 skulle man av en författning för envälde 
skriva en grundlag som balanserade riksdagens makt mot konungens. 
Båda statsmakterna måste göras starka och effektiva – men inte ensidigt 
starka och effektiva. En välavvägd balans skulle gälla dem emellan. 
I maktbalansen såg man riksdagens kontrollmakt och KU:s uppgifter 
och ansvar som viktiga delar. Då grundlagsfäderna 1809 skrev reglerna 
om kontrollmakten fick det historiska arvet ett massivt genomslag vid 
utformningen av bestämmelserna om statsrådsansvaret och dess redo
visning inför riksdagen.4 

Vad såg man våren 1809 av gott och ont i den svenska konstitution
ella historien då man sökte svar på hur ansvaret för statens skötsel hade 
redovisats och ansvar utkrävts? Sökandet börjar med konungsbalken i 
Magnus Erikssons landslag tillkommen runt 1350.5 

Rådsansvar med straffrätten i centrum – 1350–1727

Redan landslagens konungsbalk talar om ansvar för konungens råd och 
rådgivare. Rådet utsågs av kungen vid trontillträdet. Han valde själv sitt 
råd, i vilket två grupper skulle ingå, präster och riddare. Bland präster
na var ärkebiskopen i Uppsala självskriven. Bland övriga biskopar fick 
kungen utse dem han ville liksom andra präster som kunde vara honom 
till nytta. Den andra gruppen fick bestå av högst tolv riddare och sven
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ner, även de fritt valda av kungen. Rådets medlemmar – de kallas här 
fortsättningsvis rådsherrar eller riksråd trots att titulaturerna växlade 
över tiden – svor ed till kungen att råda honom ”det som de [– – –] veta 
vara honom och hans land nyttigt och gagneligt, och icke underlåta det 
på grund av väld, frändskap, svågerskap eller vänskap.” De hade vidare 
att ”styrka honom till rikets rätt av all sin makt att han må hålla den 
ed, som han har svurit riket, och allmogen honom. Och detta skall de 
lova att själva hålla.” Slutligen måste de kunna hålla ”allt det lönligt 
[d.v.s. hemligt], som konungen vill hava lönligt, och aldrig uppenbara 
något, varav kan komma skada för honom och hans rike.”6 Kungens 
ed besvarades med trohetseder från varje landskaps lagman och allmo
ge, då kungen red sin eriksgata. Ederna preciserades till innehållet i 
konungsbalken. Balken innehöll på så sätt en primitiv regeringsform.7 
Det var rådets viktigaste uppgift att se till att kungen faktiskt uppfyllde 
sina skyldigheter enligt kungaeden. Rådskretsen var lika mycket kon
trollanter av hans maktutövning som personliga rådgivare. 

Rådets ställning var i praktiken en annan än som framgår av landsla
gens text. Rådet hade utvecklats till en självständig korporation redan 
under senare delen av 1100talet och funnit sina fasta former under 
1200talet.8 Kungens lagliga frihet att själv välja sitt råd var nog i prak
tiken rätt begränsad. Han måste sammansätta rådet utifrån politiska re
aliteter, vilket innebar att söka stöd bland företrädare för rikets ekono
miska och sociala eliter, i den mån rådet inte var starkt nog att förnyas 
genom självrekrytering. Då konungen vistades utomlands kunde rådet 
till och med regera med full kunglig myndighet.9 

Enligt konungsbalkens ord var rådsherrarna kungens särskilda tro
män, men något politiskt ansvar i modern mening kunde inte utkrävas 
för förslag och synpunkter som rådet som helhet eller enskilda rådsher
rar gett eller underlåtit att ge. Konungsbalken teg om hur en rådsherre 
som brutit sin ed avlägsnades ur rådskretsen. Inte heller fanns någon 
bestämmelse om vad som hände om rådet eller någon rådsherre kom i 
konflikt med kungen, vilket var vanligt under senmedeltiden. 

Däremot fanns det regler rörande rättegång om brott mot konungs
balken. I avsaknad av en för hela riket gemensam riksdag eller gemen
samt parlament, som kunde fungera som processuellt forum, företogs 
rättegången i lagsagan, av vilka det fanns nio till antalet under ledning 
av var sin lagman. Kungen och lagmannen utsåg tolv män att ha ”all 
omsorg och håg att uppsöka och yppa, envar i sin landsdel som honom 
varder tilldelat att övervaka lagen uti, alla dem som ofreda allmogen 
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mot denna lag.” Lagmannen kunde med en sådan ”konungsnämnd” 
pröva alla brott mot konungsbalken, alltså även brott begångna av både 
de kungliga rådgivarna och andra utanför rådskretsen. Den som de 
fällde, ”han är fälld under konungens räfst till att mista hand, hals, liv 
eller gods och penningar ... allt efter som brotten äro.”10 I denna korta 
paragraf fanns början till utvecklingen av rådsansvarets rättsliga sida. 
Rådsansvarets politiska dimension, som senare blev så uttalad i det po
litiska livet, saknades däremot i den medeltida rätten.

Riksråden bar alltså ett ansvar för vad de gjorde i rådsämbetet, men 
frågan är hur konungsbalkens regler ska förstås. Det var förmodligen 
inför sina egna rådskolleger, inte inför kungen eller konungsnämnden, 
som den enskilde rådsherren fick svara. I varje fall under 1400talets 
senare del gällde inom rådskretsen kollektiv lojalitet med rådets fattade 
beslut. En osolidarisk rådsherre kunde både uteslutas ur rådskretsen 
och dömas till ansvar enligt landslagens straffbestämmelser, men något 
konstitutionellt ansvar, i den mening som senare lades in i begreppet, 
var det definitivt inte fråga om. Hur den högsta domsmakten utövades 
vid konflikter inom rådet eller mellan rådet och kungen varierade. Ett 
par exempel får belysa detta. 1453 uppdrog kungen till sex riksråd att 
döma rörande förräderi i krig, men det finns även exempel på att man 
prövat skiljedom genom utländska domare.11 1517 dömde riksdagen för 
första gången, som kan dokumenteras, i ett mål på rådsnivå. Svarande 
var ärkebiskopen Gustav Trolle, som för landsförräderi dömdes för
lustig ämbetet och sitt befästa slott Stäket. Riksdagen eller en del av 
denna fungerade som domstol i ett mål som angick förvaltningen av 
rådsämbetet.12 

Det fanns alltså ett ansvar för konungens rådgivare formulerat i 
landslagens konungsbalk. Åtminstone i medeltidens slutskede kunde 
riksdagen eller en del av den fungera som konungsnämnd i landslagens 
mening vid en rättegång om ansvarets utkrävande. 

Riksdagens domsmakt under vasakungarna

Det historiska källmaterialet från Gustav Vasas regeringstid gör det 
möjligt att studera relationen mellan kungen och hans rådskrets på 
ett helt annat sätt än som varit fallet bara femtio år tidigare. Under 
1520talet var Gustav beroende av folkligt stöd, vilket stärkte folkre
presentationens ställning. 1520talets riksmöten blev genom sin allsidi
ga sammansättning riksdagar i egentlig mening. Under 1530talet, då 
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Gustavs ställning var ohotad, begränsades riksmötena till herredagar, 
till vilka utöver rådet kallades ”adel utområds” och andra grupper allt
efter ärendenas art och kungens behov. Rådskretsens sammansättning 
förändrades på två sätt. Efter 1530 ingick biskopar bara undantagsvis i 
rådet, vilket visade kyrkans politiska marginalisering. Efter 1540 re
kryterades framför allt män ur kungens familj som riksråd, vilket fick 
rådskretsens politiska och ekonomiska intressen att sammanfalla med 
kungens. Rådskretsens släktband med kungen personligen blev så star
ka att riket verkade vara ett vasaättens familjeföretag.13 

Rådet blev härigenom ett effektivt medel för kungen att genom
driva sin politik. Om en balansering av den kungliga maktutövningen 
genom rådet funnits under medeltiden, så försvann den jämvikten nu 
genom sammansmältningen av kungens och vasasläktingarnas intres
sen. I samma riktning verkade även förändringen av den högsta rätt
skipningen vid politiskt betingade brott. Räfstetingen enligt konungs
balken ersattes av särskilda nämnder rekryterade vid herremöten och 
riksdagar. Precis som vid processen mot ärkebiskop Gustav Trolle 1517 
användes sådana nämnder för både rannsakning och dom. 

Ett av de första exemplen från Gustav Vasas regering på att riksdagen 
fungerat som domstol kan hämtas från riksmötet i Strängnäs 1529, då 
kungen gjorde upp räkningen med ledarna för ”västgötaherrarnas upp
ror”. Händelseförloppet i Strängnäs skapade sin egen dramatik. De tre 
tilltalade riksråden Måns Bryntesson, Nils Olofsson och Ture Eriksson 
hade själva begärt att få anklagelserna för högmålsbrott prövade vid ett 
herremöte. Kungen godtog denna begäran. Då målet behandlades av 
ständerna försvarade kungen sina egna regeringsåtgärder och yrkade 
ansvar mot de tre. De senare svarade på anklagelserna men vägrade 
godta erbjuden nåd och krävde ständernas dom i saken. Därmed för
vandlades ett skiljedomsförfarande till rättegång i högmål. Sedan själva 
rättegången genomförts inför ständerna i sin helhet utsåg kungen ett 
utskott, ”nämnd”, för att avkunna domen. I denna ständerdomstol in
gick inte mindre än 88 personer fördelade på 15 rådsherrar, 35 adels
män, två bergsmän och 36 köpstadsmän men inga präster eller bönder.14 

Ständerdomstolen kom åter till användning 1534, då ledarna för 
upproret i Dalarna skulle lagföras. Vid detta tillfälle handlade saken 
åter om högmålsbrott, men de tilltalade var inte adelsmän som 1529. 
Att riksdagen bestämdes som rättsligt forum avgjordes alltså inte av de 
tilltalades rang utan av brottets art. Ständernämnden bestod nu av 12 
riksråd, 13 adelsmän samt borgmästare och råd i Stockholm, alltså en 
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annan än 1529. Nämnden var inte heller lika allsidigt sammansatt som 
tidigare.15 Tredje gången Gustav Vasa använde ständerdomstolen var i 
Arboga 1546. 13 rådsherrar och 17 adelsmän dömde då rådsherren Kri
stoffer Andersson för brott mot den trohetsplikt han genom sin rådsed 
var skyldig kungen.16 

Under Gustav Vasas regeringstid blev det alltså praxis att riksdagens 
dömande nämnd bestod av rådet och adelsmän medan övriga leda
möter kunde växla. Den dömande riksdagen eller herremötet blev ett 
högst användbart organ i kungamaktens händer. Det visade sig inte 

minst under Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX. 
Redan vid Eriks trontillträde 1560 låg det upplagt för konflikt mel

lan Erik och hans yngre bröder, hertigarna Johan och Karl.17 Erik an
vände vid sidan av sin beryktade ”höga nämnd” riksdagen för att döma 
i högmål och majestätsbrott, t.ex. då hertig Johan anklagats för otillåt
na politiska kontakter med Polen samt i processen 1567 mot ledarna 
för kretsen runt Sturesläkten.18 Efter Eriks avsättning 1568 använde 
efterträdaren Johan III riksdagen för att legitimera tronskiftet. Riks
dagen dömde Erik att både mista kronan och hållas fängslad på livstid. 
Riksdagen hade redan föregående år dömt Eriks främsta rådgivare Gö
ran Persson till döden för brott i rådsämbetet. Johan och Karl använde 
riksdagen som domstol mot den besegrade Erik och hans rådgivare på 
samma sätt som Erik tidigare inkallat riksdagen till lagföring av både 
Johan och den politiska oppositionen.19

Ett par årtionden senare skärptes konflikten mellan Johan III och 
hertig Karl. De riksråd, som efter Johans död 1592 avlagt trohetsed 
till Johans son och efterträdare Sigismund, drabbades nu kraftfullt av 
riksdagens domsmakt. Det händelseförlopp som ledde fram till det s.k. 
Linköpings blodbad i mars 1600 har i forskningen betecknats som det 
avgörande precedensfallet för utkrävande av straffrättsligt ansvar för 
förvaltning av rådsämbetet. Det motiverar en närmare presentation av 
de händelser som ledde fram till riksdagsdomarna 1600. 

Riksrådsansvar i svärdets skugga – precedensfallen runt 1600

Under Johan III:s sista regeringsår hade rådskretsen, särskilt rådsher
rarna Erik Sparre, Ture och Hogenskild Bielke, Gustaf och Sten Banér 
samt Klas Tott, öppet företrätt konstitutionella ideal ägnade att mot
verka utvecklingen av en ensidig fursteabsolutism. Särskilt framträdan



KU före KU

249

de var Erik Sparre, som på goda grunder kan betraktas som den äldre 
vasatidens främsta svenska statsrättsteoretiker. Enligt Sparre fanns den 
yttersta statsmakten alltid hos rikets ständer. Sparre anslöt sig till kon
traktsteorier av det slag som präglade kontinental statsrättsdoktrin un
der senare hälften av 1500talet. Centrum i det politiska livet utgjorde 
enligt Sparre kungen och hans råd i samverkan, men bägge var för sin 
legitimitet beroende av folkets samtycke kanaliserat genom ständerna. 
Vid konflikter mellan kungen och rådet borde ständerna inkallas som 
medlare och domare. Enligt Sparres mening borde rådet alltid kunna 
vädja till ständerna och kungen tilltala sina rådgivare för fel i rådsäm
betet inför ständerna.20

En första konflikt mellan kungen och riksråden kom i slutet av 
1580talet. Johan III var missnöjd med hur en rådsdelegation under 
Sparres ledning skött förhandlingarna om prins Sigismunds val till 
polsk kung. Johan hävdade att delegationen inte följt hans instruktion, 
riksråden invände att instruktionerna måst modifieras under förhand
lingarnas lopp efter omständigheter man inte förutsett då direktiven 
gavs. Sparre och hans rådskolleger tvingades till avbön. Men Johan 
gick vidare för att bryta ner rådets självständighet och inledde 1590 
rättegång inför ständerna mot rådets främsta, däribland Sparre samt 
brödraparen Bielke och Banér. De viktigaste åtalspunkterna gällde 
oskicklig förhandling under den polska missionen samt underblåsande 
av den pyrande konflikten mellan kung Johan och hertig Karl.21 Nå
gon rättegång blev det dock inte inför ständerna, som nöjde sig med 
en kritisk opinionsyttring mot rådsherrarna. ”Kung Johan vill straffa 
sina rådgivare just därför att de trott sig äga andra plikter än till honom 
själv – plikter mot staten”, skrev träffande statsvetaren Rudolf Kjellén 
för över hundra år sedan. ”Och sålunda utgör det första ministeråtalet i 
själva verket ett angrepp på den rådets självständighet, som är den rätta 
ansvarighetens inre grund”.22

Förmodligen såg riksråden sambandet mellan sin självständighet i 
rådsämbetet och sitt ansvar för givna råd med en helt annan klarhet än 
Johan III. I en hemlig protest, som aldrig kom till Johans kännedom, 
fortsatte de att hävda att rådet måste stå självständigt mot kungamakten 
för att kunna bära ett fullt ansvar. Båda sidorna åberopade konungsbal
kens rådsed, kungen på så sätt att rådet svurit ed till honom personligen 
och därför måste lyda hans vilja, medan rådet svarade att tvång inte var 
förenligt med rådsansvaret; utan frihet i ämbetet, inget rådsansvar. 
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Att hävda principen om riksrådens självständighet visade sig bli ris
kabelt efter Sigismunds tillträde som svensk kung 1592. Rådet – under 
ledning av Sparre och brödraparen Banér och Bielke – kastades in i 
en kamp om makten inom kungahuset, som i fråga om skärpa och 
oförsonlighet skilde sig från alla tidigare stridigheter som funnits mel
lan bröderna Johan och Karl. Konflikt och lojalitetslinjerna löpte dels 
mellan den katolske kungen och den ultraprotestantiske hertigen, dels 
mellan hertigen och rådet, dels mellan kungen och rådet.23 

Konflikten eskalerade i och med att Sigismund ville garantera lan
dets fåtaliga katoliker att få kvarstanna i riket, vilket hertigen starkt 
motsatte sig. Varje katolik var i Karls ögon en riskfaktor. För att hindra 
rekatoliseringsförsök inkallade hertigen ett möte till Uppsala på sen
vintern 1593 för att skapa enighet i religionsfrågan. Det var viktigt med 
terminologin, eftersom inkallande av en riksdag var ett kungligt prero
gativ. Uppsala möte kom därför inte att kallas riksdag eller herredag, 
trots att mötet bevistades av både hertig Karl och ett antal rådsherrar. 
Sett som antikatolsk manifestation utgjorde mötet en stark påtryckning 
på Sigismund. I Sigismunds frånvaro – han vistades ju mest i sitt andra 
rike Polen – skulle hertigen samregera med rådet. Både hertigen och 
rådet var ense om att Sigismund i sin kröningsed måste svära att godta 
Uppsala mötes beslut att lutherdomen var Sveriges statsreligion. Sedan 
kröningsriksdagen samlats i Uppsala i februari 1594 framförhandlades 
innehållet i kungaförsäkran, som utöver Uppsala mötes beslut i reli
gionsfrågan även innehöll en klausul om att kungen skulle styra riket 
med hertigens och rådets råd samt ingenting göra ”uti riksens viktiga 
saker” utan samtliga ständers vilja och samtycke. I en särskild ”reger
ingsordning” lades formerna fast för rikets styrelse då Sigismund vis
tades i sitt andra rike. Regeringen skulle ligga i händerna på hertigen 
och rådet samfällt med befogenhet för dem att vid behov gemensamt 
inkalla ständerna. 

Sigismund godtog inte att hertigen och rådet regerade i konungs 
ställe med en konungs hela rätt. Han ville varken ha en hertig styrande 
med råds råde eller en ”samlingsregering” med hertigen som regering
ens främste företrädare. Sigismunds ståndpunkt visade sig snart vara 
en återvändsgränd. Han hyllade öppet en absolutism, som var ofören
lig med både hertigens maktambitioner och rådskretsens konstitutio
nella ideal om maktfördelning. Rådsherrarna stod nu inför dilemmat 
att både visa kungen den lojalitet som de svurit honom och hävda de 
ståndpunkter om maktens fördelning som stred mot Sigismunds su
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veränitetsföreställningar. På våren 1595 gjorde Sigismund från Polen 
klart att han inte var redo att dela makten med en folkrepresentation. 
Hertigen svarade med att, mot rådets avstyrkan, kalla in en riksdag för 
att göra upp om regeringen av landet. Karl tvekade inte att spela ut 
riksdagen mot både rådet och den i Polen residerande Sigismund. Den 
senare kunde inte göra just mer än protestera mot den inskränkning 
han nu led i sin kungliga myndighet. 

När riksdagen kommit samman i Söderköping på hösten 1595 kräv
de hertig Karl rätt att som regent och riksföreståndare i kungens från
varo styra med råds råde, rätt att besätta alla ämbeten och rätt att döma 
konungs dom utan möjlighet att vädja till kung Sigismund mot sådan 
dom. Den som inte respekterade riksdagens beslut skulle straffas. Rå
det under Erik Sparre verkade för en kompromiss för att mjuka upp 
hertigens krav, men i huvudsak ställde sig riksdagen solidarisk med 
Karl. Riksdagen förklarade att alla som fortsättningsvis motsatte sig de 
beslut som riksdagen fattade i regeringsfrågan skulle anses som ”rikets 
oroliga och avsöndrade lemmar” och behandlas som upprorsmakare. 
Sigismund svarade med att förklara riksdagen olaglig och tog i sitt be
skydd alla som ifrågasatte riksdagsbeslutet. 

Både rådet och hertigen skred från olika teoretiska utgångspunkter 
till försvar för de riksdagsbeslut som antagits i Söderköping, men sam
förståndet var endast tillfälligt. I december 1596 inkallade Karl utan 
råds råde en riksdag till Arboga tidigt följande år. Karl angrep i kallel
sen rådet som beskylldes för att ha förhindrat hans regeringsarbete; den 
som inte följde kallelsen att infinna sig till riksdagen skulle betraktas 
som en otrogen undersåte och en fäderneslandets fördärvare, alltså en 
orolig och avsöndrad lem enligt Söderköpings riksdags terminologi. 
Sigismund reagerade med att förbjuda riksdagens inkallande med hän
visning till att sådan kallelse var ett kungligt prerogativ. Han gav rådet 
fullmakt att förestå regeringen tills han själv återvände till Sverige. För 
hertigen kom kungens fullmakt till rådet lägligt. Då riksdagen samlats 
i Arboga senvintern 1597 blev det tydligt att flertalet riksråd och de 
mer kungatrogna ”utområds” vägrade komma. Med de främsta mot
ståndarna frånvarande stärkte Karl sina möjligheter att få bifall till sin 
tolkning av tidigare riksdagsbeslut och att spränga rådskretsens enighet. 
Situationen blev så het att flera riksråd, däribland Erik Sparre och Sten 
Banér, gick i landsflykt till Polen. Det blev tydligt att motsättningarna 
mellan kungen och rådet å ena sidan och hertigen å den andra till sist 
bara kunde avgöras med militära medel.24 
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Då Sigismund återkom till Sverige på sommaren 1598 var det i spet
sen för en militär styrka, som förlorade slaget vid Stångebro i septem
ber samma år. Hertigen satt därmed i en militär styrkeposition som 
tveklöst gjorde honom till landets faktiske regent. Karl krävde att få de 
rådsherrar utelämnade som följt kungen tillbaka till Sverige, däribland 
Erik Sparre, för att ställa dem inför rätta. Sedan Sigismund helt över
raskande avseglat till Polen och lämnat de fångna i sticket var hertigen 
fri att inkalla en riksdag för att skapa klarhet i regeringsfrågan och 
döma de fångna riksråden. Det gick därmed inte att undvika att riks
dagen som inkallades till Linköping i mars 1600 måste få karaktär av 
räfsteting.25

Karl IX, 1550–1611, kung av Sverige 1604–1611, riksföre
ståndare 1599–1604. Foto: Nationalmuseum.

I sin proposition till riksdagen yrkade hertig Karl att få inleda rättegång 
mot de fångna rådsherrarna samt ytterligare ett antal personer med nära 
anknytning till den åtalade rådskretsen, vilket ständerna biföll. Den 
konungsnämnd som inrättades sammansattes av hertigen i egenskap 
av regent i kungens ställe. Som skett tidigare då riksdagar eller herre
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möten dömt i högmål organiserades nämnden på ett sätt som gjorde 
samliga ständer utom prästerna representerade, nämligen 36 adelsmän, 
46 krigsbefäl, 24 borgare, 24 bönder och 23 fogdar och lagläsare; präs
terna avstod som princip från att döma i rent världsliga saker. Hertigen 
hade naturligtvis stora möjligheter att välja ledamöter som sympati
serade med hans egen politik, vilket bl.a. annat framgick av det stora 
antalet borgare och bönder, bland vilka Karl hade många anhängare. 
Med krigsbefälet representerat var nämnden även behörig att döma i 
militära ärenden, medan fogdarna och lagläsarna med sin närvaro gav 
domstolen den juridiska kompetens som riket kunde uppbåda, vilken i 
och för sig inte var särskilt imponerande.

Erik Larsson Sparre, 1550–1600, svensk kansler och riks
råd. Sparre avrättades genom halshuggning vid Linköpings 
blodbad. Osignerad målning från 1595. Foto: National
museum.

I 25 punkter summerade åtalsakten de konflikter som funnits mellan 
Karl och de åtalade riksråden. De allvarligaste gällde fel i rådsämbetets 
utövning. De åtalade hade tillstyrkt kung Sigismund att handla mot sin 
kungaed och att föra in en utländsk här i landet. De tilltalade vägrade 
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både erkänna förrädiska handlingssätt och erkänna domstolens behö
righet. De vädjade att få saken prövad av opartiska utländska domare, 
alltså en skiljedom. Erik Sparre försvarade sig med att rådet tvingats 
tjäna två herrar, av vilka den ene bjöd och den andre förbjöd. Av de 
anklagade föll fyra till föga, erkände sin skuld, varpå hertigen nedlade 
sin talan mot dem. Mot Hogenskild Bielke uppsköts rättegången, med
an Sparre, Ture Bielke, Gustaf och Sten Banér stod fasta i övertygelsen 
att vara oskyldiga och vägrade begära nåd. Dödsdomen mot de fyra 
konfirmerades av ständerna i sin helhet och verkställdes den 20 mars 
1600 genom halshuggning på Linköpings torg.26

Förföljelsen av de gamla riksråden var därmed inte slut. Räfsteriks
dagar hölls både 1604, 1605 och 1606. Ständernas domstol dömde 1605 
Hogenskild Bielke till döden, och domen verkställdes snabbt. Därmed 
var de centrala personerna i den gamla rådsgruppen likviderade. Kon
ungens rådgivare levde bokstavligt talat med livet som insats då de full
gjorde sina rådsuppdrag.27 

Rättegångarna inför ständerna mot riksråden må kunna beskrivas 
som politiska skådeprocesser av ett beklämmande slag, men de lade inte 
desto mindre fast en ordning som gjorde ständerna behöriga att döma 
i mål om rådets ansvar. Riksråden skulle svara inför konungsnämnd 
och ansvaret utkrävas straffrättsligt. Så långt tillämpades landslagen. 
Nytt var emellertid att konungsnämnden utsågs inom riksdagen med 
representanter för samtliga stånd och krigsbefälet, låt vara att prästerna 
ställde sig tvekande till att döma världslig dom. Att just riksdagen blev 
högsta forum för fel i rådsämbetet berodde på händelseutvecklingen 
själv, inte på principiella överväganden. Det var inte längre tänkbart att 
kalla in utländska skiljemän vid en konflikt mellan kungen och riksrå
den. Domsmakten låg hos ständerna.

När man senare måste bestämma hur konungsnämnden skulle info
gas i den nya rättegångsorganisation som sattes i verket vid 1610talets 
mitt, fick man svårigheter. Men det fanns även ett annat problem med 
den praxis som bildats fram till Karl IX:s död 1611, nämligen att åtalen 
för fel i rådsämbetet i enlighet med landslagen måste gälla högmåls
brott för att kunna komma under ständernas dom. Den straffrättsliga 
urskillningsförmågan var helt enkelt för grov och nyckfull för att passa 
in i det svenska rättslivet under 1600talets förra hälft. Den processuella 
ordningen måste förändras, men man fann lösningen utanför riksda
gen.
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RF 1634 – en ny ordning för prövning av 
rådsansvaret

Efter Karl IX:s död 1611 flyttade adeln under rikskanslern Axel Ox
enstierna fram sina politiska positioner och kunde nu förverkliga idéer 
om statens styrelse som uttryckts av rådskretsen runt Erik Sparre och 
Hogenskild Bielke.28 Redan i sin kungaförsäkran 1611 förpliktade sig 
Gustav II Adolf att utnämna endast adelsmän till rikets viktiga ämbeten 
samt att styra efter landslagens konungaed med ”riksens råd, vetskap 
och samtycke”. Ett viktigt villkor i kungaförsäkran var Gustav Adolfs 
löfte att garantera rikets ämbetsmän en grundläggande rättssäkerhet. 
Han skulle inte degradera eller avsätta någon från sådant ämbete ”med 
mindre att han för rätta från sitt ämbete lagligen dömd är.”29 

Då Svea hovrätt trädde i verksamhet 1615 fick riket inte bara en 
domstol som dömde konungens dom utan även ett forum för mål mot 
adelsmän i första instans. Antalet hovrätter ökade inom ett par årtion
den till fyra, alla med lika makt och myndighet inom sina respektive 
jurisdiktionsområden.30 Det var därför inte på något sätt givet att just 
Svea hovrätt skulle träda in i riksdagens ställe vid prövning av fel i 
rådsämbetet. Genom RF 1634 skapades i stället en särskild domstol, 
som senare blev känd som ”riksrätten”, för att undvika olägenheten att 
inkalla samtliga ständer till enbart räfsteting. Genom riksrättens till
komst gjordes inget intrång i riksdagens rätt att sitta till doms i den typ 
av mål som ständerna tidigare dömt i, men i praktiken överförde den 
nya forumbildningen behandlingen av alla ämbetsbrott till kungen och 
rådet.31 

RF 1634 kan enklast beskrivas som en lag om den svenska statsför
valtningens organisation.32 RF förutsatte att kungen valde sitt råd och 
utsåg ämbetsmän efter lag, behov och gottfinnande. Principiellt viktigt 
var att rådet begränsades till 25 personer, däribland de fem höga rik
sämbetsmännen (drotsen, marsken, amiralen, kanslern och skattmästa
ren), vilka skulle ”påminna konungen om rikets rätt, råda honom det 
honom och riket är gagneligt efter bästa förstånd, styrka ständerna och 
allmogen till trohet och villighet och uti alla andra ärenden ... alltid 
låta sig vårda om konungens och rikets rätt, höghet, gagn och välstånd 
efter den eds innehåll, som de konungen och riket gjort hava”.33 For
muleringarna knöt tydligt an till landslagens konungsbalk utom på en 
punkt. Ständerna nämndes uttryckligen som föremål för rådets omsor
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ger, men makten att faktiskt granska rådets arbete i rättegångens form 
gled ändå ur ständernas händer.

Rådets ansvar var enligt RF 1634 rättsligt, inte politiskt. Det var en 
statsrättslig grundbult. Fel som begåtts av dåligt omdöme eller oskick
lighet, måste, precis som tidigare, kvalificera som brottsliga för att 
kunna bestraffas. Ändå antydde RF bara vagt vilka mål som tillhörde 
riksrättens prövning och dom: ”Försåge sig någon av så hög kondition 
i riket eller i ett så högt ärende, att det konungen och kronans maj:t 
anginge och icke bekvämligen annars än förmedelst ständernas sam
mankallande rannsakas och åtskiljas måtte ...”.34 

Det avgörande var alltså att rättssaken precis som tidigare måste gälla 
högmål av det slag som tidigare fallit under riksdagens dom. Det talar 
för att riksrätten var tänkt som en domstol för rena undantagsfall, vil
ket framgår av vad RF 1634 föreskrev om lagföring av felande ämbets
man. RF instiftade nämligen en processordning som förutsatte flera 
olika domstolar. Kollegieassessor svarade för fel i ämbete inför de fem 
höga riksämbetsmännen, vilka med biträde av två från varje kollegium, 
fick ”näpsa med ord, förmaningar eller teckna honom med infamia 
och remotion, efter som saken är till.” Fanns kungen närvarande skulle 
hans beslut inhämtas innan saken fördes till domslut. Denna domstol 
prövade alla ämbetsbrott utom sådana begångna av ett helt kollegium 
eller av de fem höga riksämbetsmännen. I de senare fallen ”stånde till 
konungen allena, om han vill med ord eller förmaning näpsan eller sa
ken komma för rätta.” Men om brottet var så grovt att det måste kom
ma under rättens dom men inte gick på liv och ära, ”då stånde dessa till 
rätta inför konungen och riksens råd, och vad där slutes, det have ingen 
rätt att kvälja.” Om kungen avlidit, om den nye regenten var omyndig 
eller om saken gick på liv och ära, ”då hålles en sådan rättegång däröver 
som i den 9:de punkten förmält är,” dvs. riksrättsprocess. 35 

Det var alltså två omständigheter som bestämde rättegångsformen 
vid prövning av ämbetsbrott, nämligen gärningens svårighetsgrad och 
gärningsmannens rang. Den grundläggande idén bakom denna ord
ning var att pröva ämbetsbrott inför ett så kvalificerat rättsbildat forum 
som möjligt. Det var nytt jämfört med vasatidens ständerdomstolar. 
Men fortfarande återknöt man till traditionell praxis att bara de all
ra allvarligaste ämbetsbrotten skulle falla under riksrätt. RF beskrev 
riksrätten som ett organ tillkommet för att undvika olägenheten att 
inkalla ständerna enbart för räfsteting. Därför rubbade inte riksrättens 
tillkomst riksdagens rätt att pröva och döma i den typ av mål som riks
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dagen tidigare dömt i. Men i motsats till den äldre vasatidens ständer
domstolar som haft svag representation för juridiskt skolade ledamöter, 
”rättsbildade”, sammansattes riksrätten med en rättsbildad majoritet. 
Rättens ordförande blev Svea hovrätts president, drotsen, som biträd
des av de fyra hovrätternas domare. Dessutom ingick hela rådet utöver 
de riksråd som inte tillhörde hovrätterna samt rikets landshövdingar 
och borgmästarna i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Göteborg, Åbo 
och Viborg, sammantaget mellan 80 och 95 personer. 

Riksrätten var således av samma enorma storlek som de tidiga
re ständernämnderna. De högsta domarna dominerade domstolen. 
”Krigsbefälet” som under de äldre vasakungarna spelat en viktig roll 
i ständernas dömande nämnder fanns fortfarande kvar, främst repre
senterade av marsken och amiralen. Företrädare från bondegruppen 
saknades däremot helt.36 Det fanns förmodligen både en processuell 
princip och en politisk markering i detta. De blodiga processerna runt 
1600 var i gott minne. Bönderna hade varit en grupp som hertig Karl 
kunnat hetsa lättvindigt mot Sigismunds rådsherrar. Det traumat skulle 
inte få upprepas. Riksrätten var samtidigt ett privilegierat forum för 
adelsmän, precis som hovrätterna. Detta uteslöt deltagande från bor
gar och bondestånden med undantag för de sex borgmästarna, som ju 
vanligen var rättsbildade. Prästerna avböjde av princip deltagande på 
samma grund som tidigare fått dem att avstå från att sitta i ständernas 
domstolar. 

Riksrätten enligt RF 1634 var både beträffande sammansättning 
och kompetens ett forum för så exceptionella situationer att den inte 
kunde bli annat än undantag i 1600talets politiska liv. Typiskt nog fick 
rätten inte ens ett eget namn men blev ändå en del av ett framgångsrikt 
program att befästa adelns ställning som det statsbärande ståndet. Det 
senare motiverade att ämbetsbrotten rent administrativt fördes bort 
från ständernas domvärjo. Någon ministeransvarighet i frihetstidens 
mening följde inte med riksrättens tillkomst, och efter enväldets infö
rande under Karl XI bortföll alla föreställningar om att rådet skulle ha 
ett självständigt ansvar. Först med enväldets avskaffande och tillkom
sten av frihetstidens författning skapades förutsättningar för att omfor
mulera det politiska ansvarets natur.37
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Frihetstiden – den dömande riksdagen återkommer 

RF 1719 skrev in den politiska reaktionen mot enväldet i grundlags
paragrafer. Maktbalansen kastades om totalt. Statsskicket gick från en
välde till ständervälde. Rådets ledamöter utsågs fortfarande formellt av 
kungen men på förslag av ständerna. Kungen styrde riket ”med och 
således icke utom, mindre emot riksens råds råde”. RF fordrade att 
varje riksråd självmant och efter bästa förstånd gav råd som gagnade 
riket och under ansvar att redovisa inför ständerna när så fordrades.38 
Enligt RF 1719 fick ansvaret inte göras obegränsat, ty ”ingen olycklig 
utgång, som emot deras votering, förmodan, tanke och mening hända 
kan, dem må tillräknas, särdeles om verkställigheten av goda rådslag 
intet ernår sitt påsyftade ändamål igenom dess vållande, som det ålegat 
och varit anbefallt att utföra och förrätta”.39 Då ständerna vart tredje 
år kom samman skulle efterfrågas hur rikets råd ställt sina beslut, men 
ingen närmare bestämmelse fanns om hur granskningen av rådets ar
bete borde genomföras och felaktigheter beivras. 40

Inte heller RF 1720 uppehöll sig vid hur kontrollen skulle gå till. Det 
gjorde däremot RO 1723. Ständerna hade att granska hur rådet sedan 
senaste riksdagen hade ställt sina rådslag och sig förhållit i både inri
kes och utrikes ärenden. Huvuddelen av granskningen skedde genom 
att rådets protokoll infordrades för läsning av ständernas deputationer, 
främst sekreta utskottet.41 Om protokollsgranskningen visade att ”nå
gon funnes hava sitt ämbete så förestått att han därför tilltalas bör, ska 
sådant ... till rannsakande och avdömande upptagas och efter sakernas 
beskaffenhet till behörig straff och bot, utan uppehåll, befordras.” Kun
de saken inte behandlas öppet, ”bör den uti Sekreta utskottet, men el
jest av någon annan deputation eller och särskilt kommission, som stän
derna däröver förordna kunna, behörigen undersökas och avdömas.”42

Protokollsgranskning som medel i dechargeprocessen fick ett ge
nombrott genom RO 1723 även om äldre förebilder fanns, t.ex. då 
ständerna 1675 önskat ställa rådet till ansvar för att ha föreslagit Karl 
XI att börja krig utan ständernas hörande. Ständerna hade begärt att 
få granska rådets protokoll för att klargöra både hur rådet som helhet 
och enskilda riksråd agerat. Kungl. Maj:t hade först vägrat lämna ut 
protokollen – begäran betraktades som exempellös – men senare bifallit 
ständernas yrkande. Därmed var protokollsläsningen som instrument 
för kontroll av regeringsarbetet prövad, åtminstone på försök. 43 
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Riksrätten i den form den fått genom RF 1634 var alltså avskaffad 
och ständerdomstolen åter tagen till heders i gestalt av sekreta utskottet 
och riksdagens deputationer. Det var tydligt att man, precis som under 
vasatiden, kunde tillsätta dömande riksdagskommissioner med en sam
mansättning som varierade från fall till fall. Åtminstone i frihetstidens 
inledning dominerade en syn på rådsansvaret som var brutalt straff
rättslig. Fortfarande fanns andan från Linköpingshändelserna kvar. Två 
processer kan få tjäna som exempel.

Det första fallet gäller rättegången mot Karl XII:s främste rådgiva
re, baron Georg Heinrich von Görtz. Sedan Görtz häktats dagarna 
efter kungens död beslöt rådet att genomföra rättegången skyndsamt 
inför Svea hovrätt men förordnade inom kort en särskild kommission, 
uttryckligen kallad ”kunglig kommission”, som efter ständernas sam
mankomst även auktoriserades av dessa. Kommissionen rapporterade 
till ständerna men avkunnade självständigt domen, som underställdes 
ständerna för prövning som ett nådeärende. Det var alltså rådet, som i 
ständernas frånvaro tillsatte kommissionen, men det var ständerna som 
gjorde kommissionen till sin och slutligen prövade Görtz ansökan om 
nåd från dödsstraffet. Kommissionen utgjordes av sju adelsmän, två 
präster, två borgare och två krigsbefäl, alltså 13 till antalet. Fyra kan 
betecknas som domarkompetenta, fyra som ämbetsmän, två som mili
tärer medan resten är svåra att kategorisera. Om RF 1634 byggt riksrät
ten på en ståndsprincip med adeln i dominans, så spelade den centrala 
administrationens företrädare den centrala rollen i kommissionen som 
dömde Görtz. Det tidigare starka juridiska elementet i riksrätten var 
väsentligt försvagat. Rättegången urartade till en skådeprocess liknan
de dem som drabbat rådsherrarna under hertig Karls räfsteriksdagar. 
Frihetstiden inleddes med ett politiskt motiverat justitiemord. Görtz 
halshöggs – symboliskt nog – samma dag som drottning Ulrika Eleo
nora skrev under RF 1719.44 

Föreställningen att kungliga rådgivare stod under ett ämbetsansvar 
som rent bokstavligt kunde leda dem till stupstocken levde kvar under 
frihetstidens första årtionde. Det framkom i processen mot riksrådet 
Mauritz Vellingk, en av Karl XII:s förtrogna som lyckats fortsätta riks
rådskarriären utan avbrott under det nya politiska systemet. Aktionen 
mot Vellingk sattes igång 1726 av kretsen runt kanslipresidenten Arvid 
Horn, till vars motståndare i rådet Vellingk hörde. Vellingk innehade 
ett ämbete som i princip var förlänat utan tidsbegränsning. Ett riksråd 
kunde inte avsättas utan rättegång och dom eller ens under begränsad 
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tid hindras från att utöva ämbetet och delta i rådets arbete. Vellingks 
motståndare måste därför visa att Vellingks handlingar i rådsämbetet 
varit så brottsliga att avsättning var laga påföljd. Denna förutsättning 
bestämde strategin, här som i många andra aktioner mot misshagliga 
riksråd.

Arvid Horn, 1664–1742, friherre, svensk militär och stats
man. Horn var kanslipresident i riksrådet 1710–1719 och 
1720–1738 och adelns talman vid riksdagarna 1720,1726 
och 1731. Han var den ledande politikern under frihetsti
dens första skede och fungerade länge som landets verklige 
regent. Horns avgång vid riksdagen 1738 markerade licen
tieringsprincipens stora genombrott. Foto: Nationalmuse
um.

Sekreta utskottet informerades av rådet om att Vellingk 1722 fungerat 
som ombud för Fredrik I i en egendomlig lånetransaktion, där kungen 
skulle få ersättning från Preussen mot pantsättning av den svenska be
sittningen Wolgast, ett grundlagsbrott. Vellingk hade dessutom åtnju
tit pension från arvfienden Ryssland och läckt hemliga statsuppgifter 
till obehöriga. Försyndelserna bedömdes inrymma både högmålsbrott 
och fel i rådsämbetet. Ständerna tillsatte en kommission bestående av 
sex adelsmän och tre från vardera präste och borgarstånden men inga 
från bondeståndet. Kommissionen hade god rättsbildad representation 



KU före KU

261

med justitiekanslern som åklagare. Sedan kommissionen i april 1727 
föreslagit att Vellingk borde dömas till livets förlust, underställdes do
men ständerna i egenskap av ”högsta maktägande domare”. Ständerna 
återremitterade ärendet till kommissionen med motiveringen att den 
senare fått befallning att både rannsaka och döma i målet; ständerna 
kunde endast ta ställning till om domen borde mildras. Kommissionen 
dömde nu Vellingk till döden på den grunden att han som riksråd 
inte sett till rikets verkliga nytta, företagit handlingar ägnade att rubba 
maktbalansen mellan riksdagen och kungen samt ensam föredragit för 
kungen vad som borde ha skett i fullsuttet råd. Vellingks fel i rådsäm
betet definierades som högmålsbrott. Vellingk krävde att få försvara 
sig direkt inför ständerna, vilket nekades med hänsyn till att kommis
sionen redan avsagt sin dom. Vellingk kunde bara begära mildring eller 
nåd. Ständerna betraktade alltså kommissionen som en helt självständig 
domstol, vars utslag de var fria att överpröva som högsta instans, ”och 
som ständerna äro i konungens ställe, så böra de resolvera däröver.” 
Ständerna mildrade domen till livstids fängelse. Vellingk avled kort 
därefter.45

Men vad hände om ett riksråd, ställt under hård politisk press, själv
mant lämnade sitt ämbete? Detta inträffade 1727, alltså kort efter pro
cessen mot Vellingk. Riksrådet Josias Cederhielm undgick rättegång 
genom att begära avsked från rådsämbetet sedan en rad anmärkningar 
riktats mot honom för bl.a. överskridande av givna instruktioner under 
förhandlingar med ryssarna ett par år tidigare. Även mot Cederhielm 
hade anmärkning riktats för läckande av hemliga uppgifter till obehö
riga. Cederhielm var illa ute, men genom att bifalla hans avskedsan
sökan kunde rådets majoritet bli kvitt en motståndare utan att behöva 
gå till rättegång. Trots att det här rörde sig om en i första hand politisk 
misstroendeförklaring frampressad av kretsen runt kanslipresidenten 
Arvid Horn, så fanns den straffrättsliga processen fortfarande kvar som 
ett högst reellt hot om Cederhielm vägrat avgå frivilligt. Cederhielms 
fall visade emellertid att den rigida synen på rådsansvaret som uteslu
tande straffrättsligt hade börjat mjukas upp.46
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Rådsansvar med riksdagens förtroende i 
centrum 1738–1772

Licentieringssystemet

Redan i slutet av 1730talet började ständerna använda en form för 
utkrävande av ansvar för fel i rådsämbetet, licentiering, som inte tog for
men av straffprocess. Den felande förblev i rådsämbetet med eller utan 
pension men försattes i politisk inaktivitet. Han fick tillåtelse, ”licen
tia” på latin, att stå till ständernas disposition utan att vara i aktiv tjänst. 
Vid ett inträffat maktskifte kunde ett tidigare licentierat riksråd därför 
återkomma i rådet medan de besegrade motståndarna förpassades till 
inaktivitet. Den licentierade försattes i disponibilitet, fick inte befatta 
sig med rådssysslor men behöll vanligen sin lön. Licentieringen hand
lade alltså om politisk men inte rättslig avsättning. Den rättsliga formen 
fanns formellt kvar men kringgicks i praktiken.

Bengt Skytte, 1614–1683, friherre, svenskt riks
råd och landshövding. Skytte inledde sin egent
liga politiska karriär som lantmarskalk vid 1647 
års riksdag och verkade bl.a. för att pfalzgreven 
Karl Gustav, drottning Kristinas kusin, valdes till 
tronföljare. Vid riksdagen 1664 bestraffades han 
för brott mot rådets sekretessbestämmelser och 
avsattes från sitt rådsämbete, ett av de första s.k. 
licentieringsfall som går att belägga. Målning av 
Lorens Pasch d.y. 
Foto:Nationalmuseum

Om Arvid Horn använt rättsliga åtgärder för att rensa rådet från mot
ståndare, som skett i fallen Vellingk och Cederhielm, så blev det Horn 
själv som med sin avgång 1738 markerade licentieringsprincipens stora 
genombrott. De politiska konflikterna inför riksdagen 1738–1739 hade 
gällt Horns utrikespolitiska preferenser och användning av utnäm
ningsmakten för att gynna egna lierade. Horn och hans rådskrets kom 
vid riksdagen under politisk attack av hattarna, en ny partigruppering 
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som opponerade både mot Horns utnämningspolitik och motstånd mot 
allians med Frankrike. Inför hotet om straffrättsliga åtgärder från stän
dernas sida fann Horn för gott att avgå självmant. Horns avgång inne
bar dock inte att hans egen rådskrets frivilligt gav efter. Politisk strid 
följde om sex riksråds kvarblivande i rådet.49 

Ständernas undersökning av riksrådens ansvar började med läsning 
av rådsprotokollen och anmärkningspunkterna fastställdes. Men sedan 
fick granskarna svårt att skilja mellan brott i ämbetet och politiska miss
bedömningar. En ledande princip tycks ha varit att de anmälda riks
råden inte lojalt följt sådana direktiv om utrikespolitikens inriktning 
som sekreta utskottet tidigare anvisat. Med detta synsätt var ett ständer
nas direktiv om politikens inriktning att anse som lag, vilket innebar 
att illojala riksråd borde betraktas som brottsliga. Gränsen mellan rätt 
och politik suddades ut. Bedömningarna av skuldfrågorna splittrade 
utskottet i en grupp som betonade ansvarets rättsliga karaktär och en 
grupp som såg ansvaret som grundat på ständernas förtroende. De se
nare sökte en smidigare hanteringsform för ansvarsbedömningen än 
den rättsliga processen som ju erfarenhetsmässigt visat sig kunna ge 
både oväntade och nyckfulla resultat. Det räckte ju med att ett statsråds 
uppsåt att skada riket inte kunde bevisas för att en frikännande dom 
skulle vara given. Ett nät som bara kunde fånga högmålsbrottsbrotts
lingar i riksråds kappa var alldeles för grovmaskigt för praktisk politik 
i frihetstidens riksdag.50 

Riksdagen 1738–1739 visade hur oförutsägbart ansvarsbedömning
en kunde utfalla. Den grupp bland hattarna som hårdast angrep Horns 
anhängare var inte stark nog att kunna genomdriva sina avsikter rakt av 
men förmådde hantera det politiska maskineriet så skickligt att de sex 
riksråden till sist fann för gott att avgå frivilligt mot löfte om behållen 
titulatur och bevarade löneförmåner. Licentieringen rensade rådet från 
Horns gamla anhängare och gav möjlighet för den nye kanslipresiden
ten och hattledaren Carl Gyllenborg att fylla de uppkomna vakanserna 
med pålitliga hattar. 

På två sätt innebar 1739 års licentieringar en förändring av rådets 
ställning. Rådet började nu i någon oklar mening att uppfattas som 
en ministär med syfte att driva en viss bestämd politik. För detta be
hövde rådet äga ständernas förtroende. Fanns inte sådant förtroende 
återstod antingen frivillig avgång eller licentiering. Rådsansvaret ten
derade härigenom att glida bort från att vara uteslutande rättsligt be
stämt till att handla om ständernas förtroende. De politiska aktörerna 
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kände själva att de stod inför ett systemskifte. ”Efter Sveriges lag kan 
väl ingen bliva dess ämbete förlustig utan föregången rannsakning och 
dom”, skrev riksrådet C.F. Scheffer som ett par årtionden senare själv 
skulle drabbas av licentiering. ”Dock hava riksens ständer vid 1739 års 
riksdag annorlunda förordnat i anseende till riksrådsämbetet, varifrån 
ständerna kunna licentiera den som av någon orsak förlorat deras för
troende. Riksens ständer hava vid det tillfället förklarat riksens råd för 
deras fullmäktige, av vilken denomination följer, att fullmäktigskapet 
med principalens förtroende upphörer.”51

Rådsansvar ”politice”, inte ”juridice”

Med Horns fall 1739 inleddes ett två decennier långt hattstyre. Bara en 
licentiering skedde under denna långa tid, 1747, och drabbade riksrådet 
Samuel Åkerhielm. Åkerhielm var en av de hattar som ersatt de 1739 
licentierade riksråden men hade efter hand fronderat mot rådsmajorite
ten i flera frågor, bl.a. om banko och utrikespolitiken. Åkerhielm och 
ytterligare tre riksråd ur hans krets blev efter hand politiskt obekväma 
och en ”regeringsombildning” därmed aktuell. Men hur skulle man 
hantera den Åkerhielmska gruppen, om endast den rättsliga vägen via 
sekreta utskottet stod öppen? Hade de fyra obekväma riksråden bru
tit mot regeringsformen? Saken fördes till utskottet som beslöt inleda 
rättsligt förfarande för fel i rådsämbetet. Handläggningen var hemlig 
med hänvisning till att målet innefattade känsliga ärenden om stats
finanser och relationer med främmande makt. Utskottet tillsatte en 
inom utskottet rekryterad kommission, sekreta utskottets deputerade, 
bestående av åtta adelsmän, fyra präster och fyra borgare men som ti
digare inga bönder, eftersom sådana saknade plats i utskottet. Av de 
sexton ledamöterna, som alla måste avlägga domared, var åtminstone 
nio rättsbildade. 

Åkerhielms strategi blev att begära avsked från rådsämbetet, en be
gäran som utskottet avslog. Utskottets vägran var politiskt betingad. 
Frondörerna skulle fällas för fel i rådsämbetet. Utskottets strategi höll 
dock inte eftersom utskottsdeputationen inte kunde visa att de tilltalade 
haft ont uppsåt. Utskottet tvingades till reträtt och fick lägga ner må
let. Åkerhielms avskedsansökan bifölls men de andra förblev i ämbete
na. Först nu fick ständerna formell underrättelse om utskottets aktion. 
Åkerhielm var under alla omständigheter frikänd från brottsanklagel
sen men nekades pension.52
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Samuel Åkerhielm, 1684–1768, riksråd, riksmarskalk 
1741–1747. Åkerhielm var en av de hattar som ersatt de 
1739 licentierade riksråden, men han och ytterligare tre ur 
hans grupp blev efter hand politiskt obekväma och utskottet 
inledde ett rättsligt förfarande för fel i rådsämbetet. Foto: 
Kungl. biblioteket.

Det Åkerhielmska målets utgång visade åter hur svårt det faktiskt kun
de vara att bevisa brottsligt uppsåt vid fel i rådsämbetet. Det öppnade 
för att vid sidan om ansvarsbedömning ”juridice” även pröva alterna
tivet ansvarsbedömning ”politice”. 

Först vid riksdagen 1760–1762 kom licentieringsinstitutet åter till 
användning. Det handlade nu om rådets beslut i juni 1757 att utan 
ständernas hörande låta Sverige inträda i sjuårskriget på Frankrikes och 
Österrikes sida. Den konstitutionella tvistefrågan gällde om beslutet 
varit förenligt med grundlagen. 6 och 7 §§ RF gav Kungl. Maj:t rätt 
att börja krig utan riksdagens godkännande endast i fall av nödvärn, 
alltså då uppror brutit ut eller anfall skett över rikets gräns. Slutsatsen 
borde ha varit klar om man tillämpat RF efter dess lydelse: rådet hade 
kränkt grundlagen. Men med ett stort mått av förhandling mellan par
tifraktionerna undgick man att göra rättssak av det hela. Tre riksråd 
licentierades men togs senare till nåder av ständerna och återinträdde 
i sina rådsfunktioner. Licentieringarna vid denna riksdag byggde som 
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ingen gång tidigare på politisk grund. Ansvarsutkrävande ”politice” 
hade fått ett genombrott.53

1765 var den politiska situationen helt förändrad. Hattarna hade lidit 
stort nederlag i riksdagsvalen, och deras motståndare ur mösspartiet 
dominerade riksdagens utskott, inte minst sekreta utskottet. Det var gi
vet att rådet nu skulle komma att ombildas lika kraftigt som skett 1738–
1739. Attacken mot hattarna i rådet sattes in efter genomgången av de 
rådsprotokoll i utrikesärenden som gällde en traktataffär med Frank
rike om samverkan mot betydande franska subsidier. Granskningen 
ansågs visa att Frankrike gynnats på Sveriges bekostnad samtidigt som 
ständerna berövats sin rätt enligt RF att besluta om ingående av över
enskommelser med främmande makt. Bankodeputationen genomför
de samtidigt en granskning av hattregimens förvaltning av statsmedel, 
och resultatet passade perfekt för en skarp attack på hattarnas främsta 
riksråd. Ställda inför hotet att få svara i rättegång inför sekreta utskot
tet eller dess sekreta delegation anhöll två av de ledande riksråden om 
avsked, vilket beviljades. Man kunde nu fokusera på de övriga riksrå
den. Sekreta utskottet bedömde efter utredning i mindre sekreta de
putationen att tre riksråd borde betraktas som mindre belastade än de 
övriga eftersom de inträtt relativt nyligen i rådet och osjälvständigt följt 
rådets politik. Fyra riksråd utpekades som ovärdiga ständernas förtro
ende, inte i första hand därför att de brutit mot grundlagen utan för att 
ha drivit utrikespolitiken i en riktning som stred mot rikets intressen. 
Utskottet förklarade att sju riksråd, inkluderande de fyra nyss nämnda, 
borde anses sakna ständernas förtroende.54 

Utskottets memorial föranledde frihetstidens mest omfattande de
chargedebatt. Frågan om riksrådens rättsliga ansvar fördes helt i bak
grunden. Pressen på de utpekade blev så kraftig att de begärde avsked, 
vilket dock föranledde att en helt ny fråga måste lösas. Var de fyra riks
råden avgångna redan på grund av utskottets beslut eller på grund av 
sina avskedsansökningar? Ständerna valde den första lösningen. De fick 
”i nåder” avgå därför att de saknade ständernas förtroende, men avsatta 
i rättslig mening var de inte. Det var möjligt för dem att återkomma i 
ämbetet i framtiden, om de politiska förutsättningarna förelåg. Av de 
fyra mindre belastade riksråden licentierades endast ett medan de tre 
övriga behöll sina platser i rådet. Samtliga licentieringar skedde med 
motiveringen att riksråden förlorat ständernas förtroende. Om råds
ansvarets straffrättsliga sida talades mycket lite, låt vara att rådsansvaret 
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i princip fortfarande formulerades juridiskt och med rättsligt präglad 
terminologi.55

Då riksdagen åter samlades 1769 var mössregimen på fallrepet. Mös
sornas finanspolitik hade mött motstånd från bl.a. kammarkollegiet som 
ifrågasatt rådets deflationslinje. Kollegiets illojalitet hade föranlett rådet 
att försöka ställa hela kollegiet under åtal. Kung Adolf Fredrik hade öp
pet solidariserat sig med den opinion som ville inkalla en urtima riks
dag. Rådsmajoriteten tvingades till sist inse att riksdagen måste inkal
las. Då ständerna samlats i Norrköping på våren 1769 var en vidräkning 
med den förda politiken oundviklig. De omständiga formaliteter som 
tidigare präglat statsrådsprotokollens granskning saknades nu. Sekreta 
utskottet och dess deputation kunde inom ett par veckor lägga fram ett 
memorial som i ett antal punkter slog fast hur och varför nio riksråd 
inte bara brutit mot RF utan även mot allmän lag, vilket kunde leda till 
betydligt allvarligare påföljder än licentiering. Men metoden att ställa 
riksråden under åtal stötte på patrull. Den bild av mössregementet som 
utskottets majoritet uppmålat höll inte inför upplysningar som anfördes 
till mössregimens försvar. En politisk kompromiss blev nödvändig. I 
sin skrivelse till Kungl. Maj:t om tio riksråds licentiering formulerade 
ständerna slutklämmen med orden ”således, till medelvägs erhållande 
emellan laglig stränghet och politisk försiktighet, hava riksens ständer, 
vad herrar ...255 beträffar, funnit sig föranlåtna att förklara dem riks
ens ständers förtroende förlustiga och de i följe därav sina ämbeten 
mista.” I de avgångnas ställe erbjöds de hattar som licentierats 1766 att 
återinträda.56 

Rådslicentieringen 1769 bjöd på två nyheter. För det första handla
de licentieringen om en ”gemensam avsättning”, som en av aktörerna 
uttryckte sig, alltså en ren ministärkris föranledd av ständernas misstro
ende. För det andra spelade protokollsgranskningen en andrahandsroll; 
granskningen företogs inte för att finna fel i någon objektiv mening 
utan för att juridiskt motivera ett licentieringsbeslut som redan i prakti
ken var fattat av ständernas majoritet på politiska grunder. Till och med 
protokollsgranskningen hade blivit genompolitiserad.

Vid ytterligare två tillfällen skulle licentieringsinstitutet komma till 
användning, nämligen 1771 i samband med Gustav III:s trontillträde 
och 1772. Vid den första av dessa riksdagar var partiställningen förskju
ten mot jämviktsläge, vilket fick kungen att förorda en ”komposition” 
av rådet som byggde på partibalans. Hattarna föreslog att de mössor 
som licentierats 1769 borde återkallas genom att antalet riksråd ökades 
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till 24. ”Kompositionsprojektet” blev resultatlöst. Inga förändringar 
gjordes i rådets sammansättning.57

Vid 1771 års riksdag hade Gustav III i praktiken fungerat som faktisk 
ledare för de samverkande hatt och hovpartierna. Koalitionsprojektet 
upptogs åter vid riksdagen 1772. Kungen försökte förmå ett antal hatt
råd att avgå för att ge utrymme för en balanserad ”komposition” av rå
det. Det konstitutionella grundproblemet var emellertid åter att frågan 
om ett riksråds avgång bara kunde aktualiseras om ämbetet missvårdats 
i rättslig mening; om ett riksråd inte avgick frivilligt, så kunde han inte 
licentieras ens om kungen ansåg att politiska lämplighetsskäl för reträtt 
förelåg. Någon ”komponering” av riksrådet efter kungens önskemål 
skedde därför inte; bara tre riksråd hade förklarat sig villiga att träda 
tillbaka. Under tiden fortsatte granskningen av rådsprotokollen, och 
ett anmärkningsmemorial sattes samman av sekreta deputationen som 
tog fasta på rådets hantering av ett antal befordringsfrågor och besvär 
över riksdagsmannaval. Resultatet blev att deputationen föreslog li
centiering av sju riksråd. Memorialet gillades av alla fyra stånden, och 
riksdagen meddelade Kungl. Maj:t sitt beslut. Mössor ryckte in i de av
gångnas ställe. Regeringsombildning genom omkomponering av rådet 
var ett faktum.58

Rådskomposition, rådsansvar och riksrätt enligt gustaviansk 
smak 1772–1809

Då ständernas misstroendeförklaring av de sju riksråden föredrogs in
för Kungl. Maj:t i slutet av maj 1772 lät Gustav III till protokollet an
teckna att han, ”med mycket ömma känslor och rörelser” funnit sig 
vara skild från de män som länge haft hans förtroende.59 Med RF 1772 
kastade han över ända hela principen om att riksråden var ständernas 
fullmäktige.60 Som utsedda av kungen utan ständernas medverkan blev 
de åter kungliga förtroendemän. Deras uppgift var att råda i rikets an
gelägna värv och ärenden, då de rådfrågades av kungen. De förlorade 
alltså sin relativa självständighet och möjlighet att ta egna initiativ.61 
Eftersom riksråden endast ansvarade inför monarken personligen upp
hörde ständernas rätt att granska rådets protokoll och bestraffa fel i 
rådsämbetet. Alla kommissioner, deputationer med domsrätt eller ex
traordinarie domstolar avskaffades. Var och en skulle lagföras vid den 
domstol under vilken han enligt lagen hörde.62
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Men, om ”någon av så hög börd eller ock riksens råd eller ock ett 
helt kollegium sig så försåg, att det konungen, riket eller kron[an]s ma
jestät anginge, och de brottslige varken av hovrätten eller rådet dömas 
kunde, då skall en rikets rätt sättas, varest Kungl. Maj:t själv är eller i 
hans ställe kronprinsen presiderar eller den förste av arvfurstarna eller 
ock den äldste av riksens råd [– – –].” Sammansättningen av riksrätten 
– det var faktiskt första gången namnet användes i en grundlagstext 
– visar att banden till riksdagen klippts av. Gustav III:s riksrätt utgjor
des av samtliga riksråd, fältmarskalken, alla kollegiers presidenter, de 
fyra äldsta hovrättsråden i rikets hovrätter, den äldsta generalen och 
amiralen, de två äldsta generallöjtnanterna, viceamiralerna, general
majorerna och konteramiralerna, hovkanslern och tre statssekreterare. 
Åklagare i riksrätten var justitiekanslern. Sedan rannsakning slutförts 
avkunnade riksrätten ”domen för öppna dörrar, och äger ingen sedan 
den att ändra och ännu mindre att den skärpa, Kungl. Maj:t obetaget 
att göra nåd”.63

Riksrättens ledamöter kan uppdelas i fyra grupper, nämligen 22 rätts
bildade, 10 riksråd utan anknytning till rättsväsendet, kollegiepresi
denter, hovkanslern med flera till ett antal av 12 samt 11 militärer, 
alltså ca 55 personer. Juristerna var åter i minoritet; flertalet tillhörde 
den högsta statliga och militära byråkratin. Om 1634 års riksrätt varit 
ämbets adelns särskilda forum och frihetstidens kommissioner ständer
nas, så var 1772 års riksrätt definitivt ett kungligt organ, sammansatt av 
kungens förtroendemän. Klarare än så kunde brottet med frihetstidens 
rannsakande och dömande ständer knappast bli. 64

Förenings och säkerhetsakten 1789 (FSA) ändrade i sak inte för
utsättningarna för riksrätten enligt 1772 års modell.65 Riksrätten var 
väl förenlig med det kungliga envälde som infördes genom FSA. Rå
det försvann visserligen genom FSA, men riksrätten kunde fortfaran
de pröva fel av domare i den Högsta domstol som 1789 övertagit det 
avskaffade rådets dömande uppgifter. Dess domare kallades visserligen 
justitieråd i stället för riksråd men var sist och slutligen kungliga råd 
och som sådana underkastade samma ansvar inför riksrätten för fel i 
ämbetet som riksråden varit tidigare. Som domstol för justitieråden 
överlevde riksrätten det gustavianska enväldets fall och blev en del av 
1809 års författningsverk. 
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KU och kontrollmakten i RF 1809 – en författningshistorisk 
syntes

1809 års grundlagsarbete hade, åtminstone på de punkter som gällde 
KU:s kontrollarbete, en stark historisk orientering. Låt oss börja med 
att se hur grundlagsstiftarna genom 105 § RF beskrev själva instrumen
tet för granskningen: 

”Riksens ständers konstitutionsutskott äge att äska de protokoll, som 
uti statsrådet blivit förda, utom dem, som angå ministeriella ärender 
och kommandomål, vilka endast i det, som rörer allmänt kända och 
av utskottet uppgivna händelser, må kunna fordras.”

KU:s granskning skedde genom läsning av statsrådets protokoll. An
knytningen till 13 § RO 1723 var tydlig. KU fick samma roll som se
kreta utskottet haft under frihetstiden med den skillnaden att KU inte 
hade tillgång till protokollen rörande beslut som gällde förhållande till 
främmande makt (ministeriella ärenden) och militära frågor (komman
domål). Undantaget följde av att beslut i dessa fall fattades av konungen 
ensam efter föredragning av utrikesstatsministern resp. generaladjutan
ten för armén eller flottan utan ens hörande av statsrådet.66 Inför kravet 
att hålla konungens majestät ”i helgd och vördnad” var hans gärningar 
”emot allt åtal fredade”.67

Även i andra avseenden fanns ett nära funktionellt samband mellan 
KU och sekreta utskottet, nämligen då KU anmälde att statsråd enligt 
RF § 106 handlat mot regeringsformen eller annan lag.

Finner utskottet av dessa protokoll, att någon statsminister, statsråd, 
hovkanslern, statssekreterare eller annan ledamot av statsrådet, eller 
den ämbetsman, som i kommandomål, konungen råd givit, uppen
barligen handlat emot denna regeringsforms tydliga föreskrift, eller 
tillstyrkt någon överträdelse därav och av andra rikets gällande lagar, 
eller underlåtit att göra föreställningar emot sådana överträdelser eller 
dem vållat och befrämjat genom uppsåtligt fördöljande av någon upp
lysning, då äge konstitutionsutskottet att ställa en sådan under tilltal 
av justitieombudsmannen inför riksrätten, varuti, i stället för statsråd, 
fyra de äldste justitieråd, tvenne av frälse och tvenne av ofrälse stånd, 
i dessa fall komma att säte taga, och gånge härmed som i 101 och 
102 §§ om tilltal emot högsta domstolen föreskrives. Då statsrådets 
ledamöter eller konungens rådgivare i kommandomål finnas hava, på 
sätt ovanberört är, gjort sig till ansvar skyldiga, döme dem riksrätten 
efter allmän lag och den särskilda författning, som till bestämmande 
av sådant ansvar utav konungen och riksens ständer fastställd varder. 
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Om KU beslöt om åtal, så skulle åtalet utföras av JO. Valet av åklagare 
kunde grundlagsfäderna bygga på frihetstidens praxis. Under frihetsti
den hade JK haft denna åklagaruppgift; JK hade till och med formellt 
varit en ständernas ombudsman under frihetstidens sista skede.68 

Som rekvisit för åtal enligt 106 § RF gällde att statsrådets handling 
skulle vara uppenbart stridande mot grundlagen eller annan lag. RF 
beskrev här i ett enda ord utvägen ur de svårigheter som frihetsti
dens praxis haft att i politiska missbedömningar inläsa allvarliga brott.69 
1809 löstes svårigheten genom att RF satte villkoret för inledande av 
process ” juridice” högt.70 Vad som inte var uppenbart lagstridigt kunde 
inordnas i den betydligt mer hanterbara kategorin politiska missbe
dömningar, för vilka ansvar i första hand fick utkrävas ”politice”. 107 § 
RF blev det lagrum som kommande dechargepraxis framför allt kunde 
byggas på. 

Skulle konstitutionsutskottet anmärka, att statsrådets ledamöter sam
fält eller en eller flera av dem uti deras rådslag om allmänna mått och 
steg icke iakttagit rikets sannskyldiga nytta, eller att någon statssekre
terare icke med oväld, nit, skicklighet och drift sitt förtroendeämbete 
utövat, äge då utskottet att sådant tillkännagiva för riksens ständer, 
vilka, om de finna rikets väl det kräva, kunna hos Konungen skriftli
gen anmäla deras önskan att han ville ur statsrådet och ifrån ämbetet 
skilja den eller dem, emot vilka anmärkning blivit gjord. 

Frågor uti detta ämne kunna i riksens ständers plena väckas och 
av andra riksens ständers utskott än konstitutionsutskottet hos stån
den andragas, men icke av riksens ständer avgöras förr, än sistnämn
da utskott däröver blivit hört. Under riksens ständers överläggningar 
därom, skola icke konungens beslut uti mål, som röra enskilda per
soners eller korporationers rättigheter och angelägenheter kunna ens 
nämnas, ännu mindre någon riksens ständers prövning underställas.71

Processen låg helt i KU:s händer på samma sätt som den tidigare legat i 
sekreta utskottets. 1809 uppfattades statsrådsämbeten som förtroende
uppdrag, inte som livstidsförläningar. Man behövde inte längre drapera 
politiskt misstroende i straffrättsliga kläder, vilket gjorde licentierings
institutet överflödigt.

Även om dechargeproceduren enligt 107 § på sätt och vis fyllde sam
ma politiska funktion som licentieringen haft under frihetstidens senare 
del, så präglades den av maktbalansen mellan Kungl. Maj:t och riksda
gen. Riksdagen kunde på förslag av KU anmäla misstroende mot hela 
statsrådet eller enskilda ledamöter, men en markering om misstroende 
från riksdagens sida medförde inte att statsrådet måste avgå. Statsråden 
både utsågs och entledigades av kungen. 107 § blev en kompromiss 
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mellan den sena frihetstidens och den äldre gustavianska epokens för
hållningssätt till utkrävande av rådsansvaret. 

RF 1809 accepterade att process mot konungens råd skulle föras in
för riksrätten, som sammansattes olika beroende på om åtalet riktades 
mot justitieråd eller statsråd. 101 § tillämpades då Högsta domstolen 
i sin helhet eller enskilt justitieråd begått allvarligt fel i domarämbe
te och ”av egennytta, vrångvisa eller försumlighet så orätt dömt, att 
därigenom någon emot tydlig lag och sakens utredda och behörigen 
styrkta förhållande mistat eller kunnat mista liv, personlig frihet, ära 
och egendom”. Uppenbarhetsrekvisitet präglade denna beskrivning. I 
sådant fall var JO pliktig och JK berättigad att åtala inför riksrätten. 
Enligt 102 § sammansattes riksrätten vid åtal mot justitieråd med Svea 
hovrätts president som ordförande biträdd av presidenterna i rikets alla 
kollegier, de fyra mest seniora statsråden, högsta befälhavarna över hu
vudstadens garnison och flotteskader, de två mest seniora hovrättsrå
den i Svea hovrätt och det mest seniora rådet i vart och ett av rikets 
kollegier. Vid riksrättsprocess mot statsråd enligt 106 § byttes de fyra 
statsråden ut mot de fyra mest seniora justitieråden, två frälse och två 
ofrälse. Sammansättningen av riksrätten visar hur starkt det historiska 
arvet faktiskt var. Förebilderna fanns i RF 1634 och RF 1772.

RF 1809 berövade alltså riksdagen rätten att genom nämnder, de
putationer, utskott eller riksdagen som helhet ta hand om lagföringen 
av brott i ämbetet av justitie och statsråd. Det fanns helt enkelt all
deles för dåliga historiska erfarenheter av dömande ständer från va
satiden och framåt för att åter våga lägga domarmakten i riksdagens 
händer. Den historiska erfarenheten passade som hand i handske med 
den maktfördelningsprincip som bar upp RF 1809.

För grundlagsstiftarnas del fick det räcka med de åtgärder som kunde 
följa med anmälan av KU enligt 106 och 107 §§. Men till dessa kom 
att riksdagen även kunde rikta misstroendeförklaring mot justitieråd. 
Gränsen mellan statsrådet och Högsta domstolen var oklar på så sätt att 
justitiestatsministern var ledamot i Högsta domstolen och att konungen 
själv kunde ingå bland domstolens domare (med två röster). RF 1809 
lade därför på Högsta domstolens ledamöter samma förtroendevillkor 
som på statsråden. Även de högsta domarna måste kunna bli föremål 
för misstroendeförklaring. 

Det institutionella instrumentet för detta blev opinionsnämnden. 
Enligt 103 § RF skulle ständerna vid varje riksdag utse tolv ledamöter 
från varje stånd för att avgöra om Högsta domstolens ledamöter även 
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fortsättningsvis var förtjänta av riksdagens förtroende eller om vissa av 
dem utan att ha begått fel eller brott ”likväl ådragit sig den misstanke, 
för väld eller oskicklighet, att de kunde anses hava förverkat det all
männa förtroendet, och borde förty ifrån utövningen av konungens 
domsrätt skiljas.”

Opinionsnämnden tillhör de mest svårbegripliga delarna i RF 1809. 
Man har sökt dess förebilder i bl.a. engelsk och fransk konstitutionell 
rätt och praxis.72 Men det finns en enklare förklaring. Frihetstidens 
riksråd hade haft både styrande och dömande funktioner, vilket med
fört att även dömande riksråd kunnat ställas till ansvar för sina domslut 
inför ständerna. Med rådets avskaffande 1789 bröts rådets dömande 
funktion ut och organiserades som en särskild högsta domstol.73 Högsta 
domstolen förblev även efter 1809 en del av konungens riksstyrelse. 
Detta motiverade att även den högsta domsmakten underkastades poli
tisk kontroll. Justitierådens ansvar enligt 103 § RF utformades som en 
parallell till statsrådens ansvar enligt 107 §. Opinionsnämnden spelade 
historiskt sett samma roll som sekreta utskottet gjort vid licentiering 
”politice” av dömande riksråd.

Då KU under några få veckor på senvåren 1809 skrev samman den 
regeringsform som kom att gälla formellt i 165 år, valde utskottet att 
bygga åtminstone reglerna om KU:s kontroll och decharge på den his
toriska erfarenhetens grund. Det var helt enkelt lättare att den vägen 
vinna enighet om dechargeförfarandets utformning än att utgå från nya 
och oprövade politiska idéer som visat sig kunna sluta i våld och elände. 
Skrämda av radikala upplysningsidéer och revolutionära samhällsexpe
riment sökte många sina ideal bakåt i tiden. På så sätt föll besluten om 
den nya grundlagen våren 1809 väl in i en allmän kulturtrend, som 
idealiserade historiskt givna institutioner och nationella traditioner. 

Ett av sina allra starkaste nedslag fick historiseringen av rätten på 
tyskt område. Här dominerades doktrinen och rättspolitiken från 
Napoleonkrigens slut av den historiska rättsskolan. Utvecklingen i 
Sverige följde samma mönster. Den lagkommitté som tillsattes 1811 
för att modernisera den allmänna lagen från 1734 byggde vidare på det 
historiskt givna rättsarvet. Det ingick i själva lagstiftningskonceptet. 
1809 års grundlagsstiftare hade då med det konstitutionella rättsarvet 
som grund redan skrivit sin regeringsform och därmed angett lagstift
ningsarbetets färdriktning. Att det historiska arvet – åtminstone på de 
punkter, som behandlas i denna uppsats, – passade väl samman med 
internationellt gångbara maktfördelningsläror, gav RF 1809 en sär
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skild rättsteoretisk styrka, men detta sammanträffande berodde nog på 
tillfälligheter. 

Den historiska förankringen av dechargens former präglade den 
”nya” RF 1809, men kontrollprocessen förblev, åtminstone enligt 
grundlagens bokstav, förvånansvärt oförändrad över hela den tid 1809 
års RF var gällande. När sedan RF 1809 förvandlats till den ”gamla” 
RF efter 165 års bruk togs de ”gamla” kontrollformerna i påtaglig grad 
över av den ”nya” RF 1974 och uppfattades därmed också som ”nya”. 
KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärende
nas handläggning är ett arv från frihetstidens riksdag och fortfarande i 
bruk, den moderna riksdagens möjlighet att rikta misstroendeförkla
ring mot statsråd likaså.

Märkligast från historisk synpunkt är nog ändå 12 § 3 RF 1974, som 
föreskriver att den som är eller varit statsråd får fällas till ansvar för 
brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon däri
genom grovt åsidosatt sin tjänsteplikt, varvid åtal beslutas av KU och 
prövas av Högsta domstolen. Den här paragrafens förhistoria löper, som 
vi kunnat se i denna uppsats, via frihetstidens utskott och deputationer 
tillbaka till vasatidens dömande ständernämnder och sedan vidare bak
åt till landslagens konungsbalk. Det ger mer än 650 års historisk tradi
tion. Något riksrättsåtal har inte förekommit sedan 1854, och 12 § 3 
borde därför kanske kunna räknas till den ”nya” regeringsformens ana
kronismer. Ändå har möjligheten behållits att åtala statsråd för grovt 
åsidosättande av tjänsteplikt, låt vara med moderna motiveringar. Det 
säger emellertid rätt mycket om det historiska argumentets styrka att 
både Författningsutredningen och Grundlagberedningen, som utar
betade förslagen till den nuvarande regeringsformen, faktiskt önskade 
behålla riksrätten som särskilt forum vid åtal mot statsråd. Till sist fick 
dock det historiska perspektivet vika och Högsta domstolen trädde i 
riksrättens ställe, låt vara att själva åtalet måste beslutas av KU till vilken 
förbättring och nytta må kanske lämnas öppet.74 

Den del av 1809 års kontrollsystem som 1974 uppfattades som alltför 
urmodig för att leva vidare var opinionsnämnden. Den hade efter 165 
år förlorat all betydelse i riksdagens kontrollpraxis, samtidigt som dess 
grundläggande idé ansågs stridande mot principen om de högsta do
marnas oavsättlighet. Här tog det historiska arvets betydelse definitivt 
slut.
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