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mina damer och herrar

lars eNgwall

S  
edan Karl XIV Johan besteg den svenska tronen för två hundra år sedan, 
den 5 februari 1818, har Sverige undergått stora förändringar såväl ekono-
miskt som politiskt. Då hade vårt land endast omkring 2,5 miljoner invå-
nare. I dag, två hundra år senare, då Karl XIV Johan haft sex efterföljare 

som svenska kungar, har invånarantalet fyrdubblats till 10 miljoner. År 1818 fanns 
inte allmän rösträtt utan det var starka begränsningar i rösträtten till ståndsriks-
dagen. Idag är rösträtten allmän för alla svenska medborgare över 18 år till en 
enkammarriksdag och till EU-parlamentet. Vidare finns rösträtt till beslutande 
församlingar i de kommuner och landsting där man är bosatt.

Den ekonomiska utvecklingen har under samma tid varit spektakulär, särskilt 
under efterkrigstiden (bild 1). Bruttonationalprodukten per capita ökade under 
perioden 1818 till 2016 nästan fyrtio gånger, från 12 tusen kronor till 444 tusen 
kronor. Bakom denna förändring ligger en stark strukturomvandling: 1818 sva-
rade jord- och skogsbruk för fyra femtedelar av landets sysselsättning. I dag är 
dess andel några procent, medan tjänster, handel och industri tagit över som 
viktiga näringsgrenar. 

Den här dominansen för jord- och skogsbruk i början av 1800-talet tog kron-
prinsen Karl Johan fasta på genom att ta ett initiativ som 1811 ledde till grun-
dandet av Kungliga Lantbruksakademien, idag Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademien. Siktet var inställt på att få fram grödor och djurraser som passade det 

bild 1 Bruttonationalprodukt per capita 1818–2016.
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Oskar I var som kronprins pådrivande för att inrätta den allmänna folkskolan 
men också för att reformera fångvården. Under hans tid som regent, åren 1844 
till 1859, genomfördes ett antal reformer. 1849 kom beslut om ”Fängelser och 
arbetsinrättningar” och dessförinnan 1845 förändringar i giftorätt och arvsrätt 
samt 1847 rörande fattigvården.

 För näringslivets utveckling var det framför allt av vikt att Sverige 1846 fick en ny 
handelsordning. Den innebar att såväl skråväsendet inom handeln som städernas 
ensamrätt till handel upphörde. Ytterligare steg i näringslivets modernisering var 
att landet två år senare 1848 fick en aktiebolagslag (bild 3). Därmed skapades 
förutsättningar för vad vi idag kallar riskkapitalister att satsa på nya affärsidéer. 
Lagen var inspirerad av fransk rätt och hade som sin viktigaste princip att bolaget 
skulle uppfylla särskilda krav på bolagsordning för att få tillstånd av Konungen 
att bedriva verksamhet. 

Möjligheten att bilda aktiebolag var bland annat en betydelsefull förutsättning 
för utbyggnaden av landets infrastruktur genom att möjliggöra privata initiativ 
för att exempelvis bygga järnvägar. Därutöver satsade staten på 1850-talet under 
Oskar I:s tid som regent på ett antal stambanor samt på att dra telegraflinjer 
mellan städerna.

svenska klimatet. En förebild fanns i Karl Johans hemland Frankrike genom en 
akademi som 1761 instiftades av Ludvig XV. I Sverige hade den dåvarande kron-
prinsen föregångare i drottning Lovisa Ulrika som grundade Vitterhetsakademien 
1753 och Gustav III som instiftade Svenska Akademien 1786.

Ett viktigt projekt under Karl XIV Johans tid som regent var byggandet av Göta 
Kanal, som via Vättern och Vänern förband Östersjön och Kattegatt (bild 2). En 
drivande kraft var Baltzar von Platen, som redan 1810 hade fått uppdraget att 
bygga kanalen. Projektet kom att pågå under drygt tjugo år och kanalen kunde 
invigas av Karl XIV Johan 1832. Kanalen hade till att börja med stor betydelse 
men kom så småningom att konkurreras ut av andra transportmedel.

Vidare förändrades under Karl XIV Johan tid som kung rikets ledning genom 
Departementalreformen 1840. Den innebar en omorganisation så att sju statsde-
partement skapades vart och ett med ett statsråd som chef. Tre av departementen 
(Justitie, Utrikes och Finans) finns även i dagens regeringskansli, medan andra, 
som dåtidens båda försvarsdepartement har slagits samman, eller fått nya be-
nämningar. Ett antal nya departement, som de med epiteten Arbetsmarknad, 
Kultur, Miljö- och energi, Näring och Social, har tillkommit. Samtidigt kan det 
konstateras att grunden för nutidens statsförvaltning lades för 178 år sedan under 
Karl XIV Johans regeringstid.

För landets utveckling mot det som idag kallas Kunskapssamhället var det 
förstås av mycket stor betydelse att Riksdagen 1842 beslutade om en allmän 
folkskola. Skolor hade funnits redan tidigare men i begränsad omfattning. Riks-
dagsbeslutet innebar att landets socknar ålades att starta skolor och att anställa 
lärare. Med tiden förlängdes skolgången successivt till att idag omfatta en nioårig 
obligatorisk grundskola. 

bild 2 Johan Christian Berger: 
Göta kanals öppnande vid 
Mem 1832, målad 1855.

bild 3 Aktiebolagslagen 1848.
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 Karl XV:s regeringstid innebar också två viktiga reformer vad gäller landets 
styrning. 1862, genomfördes en kommunreform så att sockenindelningen för-
svann, och därmed sockenstämmorna, och ersattes av städer, köpingar och lands-
kommuner. Och fyra år senare 1866 skedde en radikal förändring av svensk riks-
politik genom den representationsreform som innebar att ståndsriksdagen 
avskaffades till förmån för en tvåkammarriksdag (bild 4). 

Under Karl XV:s bror Oskar, som regerade mellan 1872 och 1907, fick den nya 
riksdagen ökat inflytande, vilket var ytterligare ett steg i landets demokratisering. 
Ett annat inslag i denna utveckling under en tid av industrialisering och urbani-
sering var framväxten av olika folkrörelser såsom fackföreningar. Vid sekelskiftet 
infördes allmän värnplikt.

Industrialiseringen manifesterades i många länder genom industriutställningar. 
Ett exempel är den utställning som hölls 1897 i Stockholm på Djurgården med 
anledning av att Oskar II varit regent i 25 år (bild 5). Ett annat inslag under 

Då Karl XV besteg tronen 1859 närmade sig befolkningen 4 miljoner och hade 
vid hans död 1872 passerat denna nivå trots emigrationen till Amerika åren innan. 
Då hade också andelen av sysselsättningen som hänförde sig till industri och 
hantverk ökat till 20 %. Hans år på tronen har betecknats som en liberalismens 
skördetid. 

För näringslivets utveckling var det av särskild betydelse att näringsfriheten 
1864 blev fullständig. Förordningens första paragraf stadgade således: ”Svensk 
man och kvinna är […] berättigad att i stad eller å landet idka handels-, eller 
fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering; att till utrikes ort utföra eller där-
ifrån införa samt utrikes orter emellan fortskaffa varor.”

Samtidigt med näringsfriheten kom såväl en ny strafflag som en ny banklag. 
Den senare innebar en liberalisering av kapitalmarknaden med fri räntebildning 
och rätt för banker att ge ut sedlar. Vidare kunde bankerna öppna kontor på 
mindre orter och kontrollen av nyetableringar minskade. Som en följd etablerades 
många nya banker.

bild 4 Kungens avsked till ständerna i Rikssalen i samband med tvåkammarriksdagens införande 1866.

bild 5 Stockholmsutställningen 1897.
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De konstitutionella förändringarna fortsatte under Gustaf  VI Adolfs regeringstid 
från 1950 till 1973. Redan 1954 tillsattes en författningsutredning med socialde-
mokraten Rickard Sandler som ordförande. Dess arbete bör ha underlättats av 
att landets statschef var Gustaf VI Adolf. Att döma av kupletten ”Den Förste 
Amanuensen i vår Kungliga Demokrati” som Karl Gerhard framförde samma år 
som Författningsutredningen tillsattes var han nämligen ”en smidig yrkesman av 
facket, som vet att Magnificensen den bör ersättas med energi”. Samarbetet med 
statsminister Tage Erlander förefaller också att ha varit gott (bild 7). Erlander var 

Oskar II:s tid som regent var en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen. 1903 kunde 
kungen exempelvis inviga en järnvägsstation vid Riksgränsen på gränsen till uni-
onslandet Norge. Två år senare 1905 var dock unionen med Norge över efter en 
konflikt rörande konsulat, en folkomröstning i Norge och överläggningar mellan 
fyra representanter för var och en av de båda länderna i Karlstad.

När Gustaf  V blev regent 1907 hade folkmängden passerat 5 miljoner det vill säga 
den hade fördubblats sedan Karl XIV Johan blev kung. Under samma tid hade 
bruttonationalprodukten per capita ökat omkring fyra gånger samtidigt som sys-
selsättningsandelen för jord- och skogsbruk hade sjunkit från 80 procent till 
omkring 60 procent. Sverige var nu på väg in i industrisamhället. Ett uttryck för 
detta är det faktum att medan Karl XIV Johan 1811 tog initiativ till Kungliga 
Lantbruksakademien tillkom drygt hundra år senare under Gustaf  V:s regerings-
tid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 1919. Den var då den första Ingen-
jörsvetenskapsakademien i världen och har sedan dess fått efterföljare i mer än 
tjugo länder. 

Under Gustaf V:s fyrtiotre år som regent utvecklades också en rad svenska 
bolag till framgångsrika multinationella företag: AGA, ASEA, Atlas Copco, 
Ericsson, Sandvik, Scania, Volvo och många flera. De kunde dra nytta av svensk 
ingenjörskonst, en samarbetsanda mellan fackliga företrädare och arbetsgivare 
etablerad genom Saltsjöbadsavtalet 1938 samt av att Sverige kunde stå utanför 
de två världskrigen. Mellan krigen drabbades dock landet av en ekonomisk chock 
i samband med Kreugerkraschen 1932. Den innebar att många som satsat på Ivar 
Kreugers värdepapper förlorade stora belopp, i många fall med konkurser som 
följd. För ägarstrukturen i svenskt näringsliv fick kraschen långtgående effekter, 
som är synliga än i dag, genom att banker närstående investmentbolag kom att 
överta betydande delar av ägandet i svenska storföretag.

Gustaf V:s regeringstid var dock inte bara en period av ekonomisk utveckling 
och ekonomisk turbulens utan innehöll också en rad viktiga konstitutionella för-
ändringar. Först genomfördes 1909 allmän rösträtt för män och 1919 även för 
kvinnor. Mellan dessa båda förändringar hade vidare efter Borggårdskrisen 1914 
parlamentarismen kommit att bli den grundläggande principen för landets poli-
tiska system. Arbetsfördelningen mellan de forna klasskamraterna i Beskowska 
skolan Gustaf  V och statsminister Hjalmar Branting (bild 6) förändrades därmed. 
Fortfarande hade dock kungen en roll att spela vid regeringsbildningar. 

bild 6 Gustaf V och statsminister Hjalmar Branting, 
forna klasskamrater i Beskowska skolan i Stockholm.

bild 7 Statsminister Tage Erlander samtalar med 
Gustaf VI Adolf på Harpsund 1969.
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Vår nuvarande konung har sedan april 2018 varit landets statschef längre än 
någon annan. Under denna tid har vårt land inte bara utvecklats politiskt. Den 
ekonomiska och den demografiska utvecklingen har som framgick inledningsvis 
varit mycket stark. Om tiden från Gustaf V:s trontillträde 1907 fram till det att 
Carl XVI Gustaf 1973 efterträdde sin farfar Gustaf VI Adolf kan betecknas som 
industrisamhällets genombrott och framväxt, kan tiden därefter anses vara ett 
genombrott för tjänstesamhället. I den utvecklingen har Sverige fortsatt att vara 
en internationell ekonomisk aktör, sedan 1995 som medlem i Europeiska Unionen. 
Detta har haft, har och kommer att ha stor betydelse för landets ekonomiska och 
politiska utveckling.

Vi kan också konstatera att vår nuvarande konung följer sin anfader genom ett 
starkt intresse för jordbruk samtidigt som han på olika sätt håller nära kontakter 
med företrädare för andra delar av svenskt näringsliv. Ett återkommande exempel 
är the Royal Technology Missions inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Sammanfattningsvis har de två hundra år som gått sedan Karl XIV Johans 
trontillträde inneburit en kraftfull ekonomisk utveckling men också successiva 
politiska reformer i en anda av konstruktiv samverkan. I denna utveckling har de 
sju kungarna från Karl XIV Johan och framåt spelat betydelsefulla roller. De har 
gjort det på ett sätt som inneburit att landet fortfarande är en monarki trots att 
det funnits krav på republik i det ledande politiska partiets program. Genom 
kungarnas successiva accepterande av tidernas förändring har landet sett en evo-
lution snarare än en revolution. Även om kungarnas valspråk varierat tycks de alla 
ha levat efter vår nuvarande konungs valspråk: ”För Sverige − i tiden!” (bild 9).

inledningsvis något tveksam och fruktade att kungen skulle bli ”besvärlig med 
sin pliktrohet”. Senare i ett samtal med journalisten Arvid Lagercrantz konsta-
terade han i stället att de ”hade ett mycket bra samarbete” och att de ”kom 
varandra ganska nära”. 

Författningsutredningen kom att arbeta under närmare ett decennium och 
lämnade sitt slutbetänkande 1963. Detta låg sedan till grund för en Riksdagsord-
ning, som innebar att Sverige från 1971 fick en enkammarriksdag, som till att 
börja fick hålla sina möten i nuvarande Kulturhuset.

Samma år som enkammarriksdagens öppnande enades socialdemokraterna och 
de borgerliga partierna på Hotell Kattegat i Torekov (bild 8) om statschefens 
framtida ställning. Denna överenskommelse låg sedan till grund för den reger-
ingsform som trädde i kraft den 1 januari 1975. Då hade vår nuvarande konung 
Carl XVI Gustaf innehaft sitt ämbete i ett drygt år. Efter ytterligare fem år för-
ändrades successionsordningen så att Sverige numer har kognatisk tronföljd, det 
vill säga att det äldsta barnet oavsett kön blir tronföljare. 

bild 9 Kung Carl XVI Gustaf vid trontillträdet i Rikssalen på Kungliga slottet 1973.

bild 8 Hotell Kattegat i Torekov där 
Torekovkompromissen utformades 1971.




