
Riksdagsordningen 400 år  



Axel Oxenstierna (1583–1654) har skrivit in sig i historien som både politiker och 
statsbyggare. Hans önskan om mer ordning och reda i riksdagsarbetet resulterade i 
en riksdagsordning som 2017 firar 400 år.
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Den som undrar hur arbetet i riksdagen går till kan med 
fördel läsa riksdagsordningen. I de fjorton kapitlen står det 
mesta om talmannens roll, utskottsmöten och debatter i 
kammaren. Regelverket kring riksdagens arbetsformer är 
tydligt, vilket skapar utrymme för den politiska diskussionen. 

Men så har det inte alltid varit. För i år 400 år sedan var 
det ingen ordning i riksdagsarbetet. Rikskansler Axel 
Oxenstierna hade tröttnat på virrvarret och arbetade fram 
ett förslag till Sveriges första riksdagsordning. Nu skulle det 
bli en annan ordning! 

I den här skriften vill vi spegla riksdagsordningens utveckling 
genom tiderna. Dessutom vill vi uppmärksamma hur 
riksdagens roll i samhället förändrats – från den tid när 
spelreglerna präntades ner med gåspenna till de utmaningar 
som dagens politiker står inför. 

Följ med på en historisk resa som lyfter blicken mot framti-
den. 

En 400-årig jubilar med framtiden för sig
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Så här såg det första utkastet till riksdagsordning ut. Vill 
du veta vad det står? Längst bak i denna skrift hittar du en 
avskrift av det handskrivna dokumentet. 
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Så blev det ordning på riksdagsarbetet 
– svenska riksdagsordningar under 400 år

Rikskanslern Axel Oxenstierna efterlyste ordning och reda i riksdagsar-
betet. Genom historien har regelverket kring riksdagens arbetsformer 
speglat samhällsutvecklingen. 

FÖR PRECIS 400 ÅR SEDAN, år 1617, utarbetade rikskanslern Axel Oxen-
stierna ett förslag till en riksdagsordning. Någon sådan lag hade Sverige 
inte då, och det fanns problem med hur riksdagsarbetet brukade gå till. 
Rikskanslern såg en risk för att utländska agenter skulle nästla sig in i 
riksdagsarbetet och han gillade på det hela taget inte att personer ur oli-
ka samhällsklasser under riksdagarna ”löpa samman som en hop fä el-
ler druckna bönder”.

Nu skulle det bli ordning. Varje riksdag skulle öppnas under högtid-
liga former i Rikssalen på Kungliga slottet. Kungens propositioner skul-
le överlämnas i skriftlig form till representanterna för adeln, prästerna, 
borgarna och bönderna. De fyra stånden skulle sedan få överlägga på 
var sin kammare – dock inte för länge – innan de gav sina svar. Vid be-
hov skulle de också få behandla sina svar gemensamt i Rikssalen. Om 
stånden inte blev eniga i en fråga skulle deras företrädare argumentera 
muntligen för sin sak, varpå kungen själv skulle besluta. Kungens makt 
var stor, med andra ord.

Förslaget föll inte odelat i god jord. Nog var alla stånden överens om 
att det behövdes fastare former för riksdagens förhandlingar, men både 
prästerna, borgarna och bönderna motsatte sig att deras företrädare 
skulle vara tvungna att försvara sina argument muntligen inför kungen 
när stånden inte var överens. De befarade att de skulle komma till korta 
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i en sådan muntlig debatt med retoriskt tränade och socialt högtstående 
adelsmän, dessutom i kungens vördnadsbjudande närvaro. I stället före-
språkade de en skriftlig debatt med tid för varje stånd att formulera sina 
inlägg i avskildhet.

Någon officiell riksdagsordning blev aldrig tryckt eller stadfäst. Där-
emot beslutade riksdagen i Örebro 1617 att de former för överläggning-
ar som hade tillämpats under denna riksdag skulle gälla även i fortsätt-
ningen. Det var en diffus skrivning som säkert passade kung Gustav II 
Adolf bra, för han slapp då förbinda sig att följa en lagstadgad förord-
ning, vilket gynnade hans handlingsfrihet.

Riksdagen fick genom 1723 års riksdagsordning 
större självständighet gentemot kungen. 
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1723 – Sveriges första rikti-
ga riksdagsordning
Åren 1718–1723 var så omväl-
vande att det som hände då 
inom det svenska riket kan lik-
nas vid en revolution. År 1718 
dödades Karl XII, och hans sys-
ter Ulrika Eleonora blev Sve-
riges drottning. På riksdagen 
1719 antogs en regeringsform 
som gav riksdagens fyra stånd 
den makt som tidigare i prak-
tiken legat hos kungen ensam. 
Samma år undertecknade Ul-
rika Eleonora en konungaför-
säkran som erkände riksdagen 
som den första statsmakten. 
Året därpå antogs en ny reger-
ingsform – en omarbetning av den förra. När den sista freden under 
det stora nordiska kriget slöts 1721 var mer än 20 års krigande över för 
svensk och finländsk del.

Arbetet med författningen avslutades 1723 med tillkomsten av en ny 
riksdagsordning. Med hänsyn till att 1617 års riksdagsordning aldrig 
hade blivit officiellt utfärdad kan riksdagsordningen 1723 kallas Sveriges 
första riktiga grundlag rörande folkets representation. Den kom att gälla 
i nästan femtio år, till 1772, med vissa kompletteringar. Många traditio-
ner i riksdagsarbetet i dag, särskilt inom utskotten, går tillbaka till den.

Riksdagsordningen 1723 stadgade att riksdagen normalt skulle samlas 
vart tredje år. Stånden gavs stor frihet att bestämma vilka utskott som 

Under drottning Ulrika Eleonoras tid 
som regent erkändes riksdagen som den 
första statsmakten.
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skulle överlägga vid dessa tillfällen. I utskotten skulle adeln vara repre-
senterad med dubbelt så många medlemmar som vart och ett av de öv-
riga tre stånden, men vid omröstningar ägde varje stånd ändå bara en 
röst. Bondeståndet var dock uteslutet från det så kallade sekreta utskot-
tet, som behandlade känsliga ärenden om rikets säkerhet och finanser. 
Utskotten skulle meddela sina skriftliga betänkanden till vart och ett av 
stånden. Stånden i sin tur underrättade varandra om sina beslut genom 
protokollsutdrag. För att nå fram till ett riksdagsbeslut i ett ärende kräv-
des normalt att tre stånd röstade för. Talmännen, en för varje stånd, och 
vissa utvalda män samordnade arbetet.

Ståndens sammanträdeslokaler under perioden 1765–1830.  
1. Adeln i Riddarhuset.  2. Prästerna i Storkyrkan.  3. Borgarna i Rådhuset,  
senare Börshuset vid Stortorget.  4. Bönderna i Bondeska palatset.

1771 års karta över Gamla Stan/Stockholmskällan
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Det fanns också beskrivet hur riksdagsledamöter skulle väljas. Reg-
lerna var dock ganska vaga, utom för adelsståndet. En medlem av varje 
adlig ätt skulle få sitta i riksdagen. I riksdagens prästestånd var bisko-
parna självskrivna, övriga ledamöter skulle väljas av och bland präster-
na inom varje stift. Städernas borgare skulle fritt välja sina riksdagsmän 
bland sina ståndsbröder. I valen till bondeståndet hade i princip endast 
självägande skattebönder rösträtt.

1723 års riksdagsordning kan förefalla omodern med tanke på att sto-
ra grupper i samhället saknade representation vid riksdagarna: hela den 
kvinnliga befolkningen, större delen av den arbetande manliga befolk-
ningen, ämbetsmän och fria yrkesutövare som inte var adliga samt flera 
andra samhällsgrupper. Men för sin tid var den avancerad. En av upp-
lysningstidens främsta tänkare, Jean-Jacques Rousseau, ansåg att den 
svenska författningen var ett exempel på perfektionen själv. Inte ens 
parlamentet i England hade samma självständighet gentemot kungen 
och regeringen som riksdagen då hade i Sverige.
1810 och 1866 – från fyra stånd till två kamrar
Åren 1809–1812 var en annan period av snabb samhällsutveckling och 
intensivt författningsarbete. Alltsedan Gustav III:s statskupp 1772 hade 
ett kungligt envälde rått i Sverige. Detta fick ett abrupt slut 1809 i och 
med att Sverige förlorade Finland i Napoleonkrigen och kungen, Gustav 
IV Adolf, blev avsatt. En ny regeringsform antogs samma år, som i vissa 
stycken kom att gälla ända till 1974.

En ny riksdagsordning kom till 1810. Riksdagen hade nu återfått en 
del av den makt som den haft före 1772. Riksdagen bestämde till exem-
pel över budgetreglering och beskattning, medan kungen hade ett be-
tydande inflytande på vissa andra områden. Riksdagens självständighet 
deklareras i första paragrafen:



Riksens Ständer äro Swenska Folkets Representanter, och kunna,  
i utöfningen af deras Riksdagsmanna-befattning, icke bindas  
af andra föreskrifter än Rikets Grundlagar.

Alltjämt bestod riksdagen av fyra stånd, men redan 1810 väcktes ett 
för slag om att gå över till tvåkammarriksdag. Många ansåg att tiden 
hade sprungit förbi systemet med fyrståndsrepresentation, med dess 
tungroddhet och överrepresentation av adel och präster. Det visade sig 
dock att det var svårt att rucka på detta. Förslaget fälldes, liksom alla 
liknande förslag som lades fram under 1830-, 1840- och 1850-talen.

Först på 1860-talet var tiden mogen för en genomgripande represen-
tationsreform. Vid valen till 1862–63 års riksdag hade reformivrare valts 
in i både borgar- och bondestånden. De fanns även inom adeln. Justitie-
statsminister Louis De Geer utarbetade ett sinnrikt förslag som tillgo-
dosåg olika gruppers motstridiga intressen. Han föreslog att riksdagen 
skulle bestå av två kamrar, likaberättigade men karaktärsskilda, med 
olika rösträtt, valbarhet och förnyelse. Första kammaren skulle väljas av 
landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer. Dessa i sin tur valdes av 
män med kommunal rösträtt enligt en graderad röstskala som gav hög-

Foto: Melker DahlstrandRiksdagsordningen anno 1866.
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inkomsttagare och förmögna fler röster. Andra kammaren skulle väljas 
direkt av män med viss inkomst eller egendom av viss storlek.

För att vara valbar till någon av kamrarna ställdes krav på viss in-
komst och förmögenhet. Dessa krav var avsevärt högre för första kam-
maren än för andra. Riksdagen skulle sammanträda varje år. De Geer 
föreslog också att man skulle inrätta ett allmänt kyrkomöte, som så att 
säga skulle ersätta prästeståndet.

Förslaget antogs på riksdagen 1865–66. Sverige hade därmed fått en 
riksdagsordning och ett parlamentariskt system som var mera i sam-
klang med den internationella utvecklingen – liknande tvåkammarsys-
tem fanns till exempel i Danmark och Belgien vid denna tid. En skillnad 
jämfört med Danmark var dock att där hade männen sedan 1849 allmän 
rösträtt. I Sverige infördes allmän rösträtt för män till andra kammaren 

Kung Karl XV tar avsked av ståndsriksdagen vid en ceremoni på Kungliga slottet 
1866.
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först med rösträttsreformen 1909. Den följdes av flera reformer och se-
dan valet 1921 har både kvinnor och män allmän och lika rösträtt i Sve-
rige.
1971 – en kammare för alla riksdagsledamöter
Tvåkammarsystemet i Sve-
rige bestod i drygt hund-
ra år. Trots många refor-
mer växte sig till slut viljan 
stark att göra om Sveriges 
författning från grunden. 
Något som ogillades av po-
litiker i flera partier var att 
mandatperioderna för för-
sta kammaren var längre 
än för andra kammaren. 
Det förhindrade dagsfärsk 
opinion att göra sig gällan-
de i den politiken som för-
des, ansågs det. Men tvåkammarriksdagens skapare hade en tanke med 
detta system: förhastade beslut skulle förekommas och utvecklingen 
skulle gå sakta och säkert framåt.

Två stora parlamentariska utredningar arbetade med frågan under 
1950- och 1960-talen: Författningsutredningen och Grundlagberedning-
en. Arbetet utmynnade så småningom i ett riksdagsbeslut 1969 om att 
övergå till enkammarriksdag. Bland det sista som man då hade kommit 
överens om var regeln om gemensam valdag för riksdagsval och kom-
munala val, samt regeln om att ett parti måste ha fyra procent av röster-
na i hela landet för att bli representerat i riksdagen.

Mellan 1971–1983 höll riksdagen till i lokaler vid 
Sergels torg.
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Den nya riksdagen sammanträdde första gången i januari 1971 och en 
ny riksdagsordning antogs tillsammans med en ny regeringsform 1974. 
Vissa av dess regler har senare ändrats, och en översyn av hela riksdags-
ordningen gjordes 2014.

Olof Holm
historiker, Riksdagsbiblioteket
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Tydliga spelregler är viktiga för debatten

Riksdagsordningen innehåller regler för hur riksdagen ska arbeta. I kort-
het handlar den om hur ärenden ska väckas, beredas och beslutas. Inga 
tveksamheter ska råda om spelreglerna.

Riksdagsordningen är indelad i fjorton kapitel som 
detaljerat beskriver hur riksdagsarbetet ska gå till. 
Regler kring sammanträden i utskott och kamma-
re, talmannens roll och planeringen av riksdagar-
betet är exempel på områden som finns med. Riks-
dagsordningen var fram till 1974 en grundlag. Men 
i dag intar den en mellanställning mellan grundlag 
och vanlig lag. 

– Riksdagen fattar beslut som påverkar många. 
Då måste det finnas tydliga regler för hur arbetet 
i riksdagen ska vara organiserat och fungera, sä-
ger utskottsrådet i konstitutionsutskottet Hans 
Hegeland. 
Förutsägbart riksdagsarbete
Utskottsrådet betonar att reglerna skapar en förutsägbarhet vilket är 
en stor demokratisk fördel. Människor kan relativt enkelt följa ärende-
gången i riksdagen. När utskotten berättar att de ska justera ärenden vet 
journalister att nu är besluten offentliga. Dessutom skapar reglerna en 
rättssäkerhet i och med att allt görs i en öppen process, steg för steg. 

Hegeland höll i pennan när en parlamentarisk utredning gjorde en 

Hans Hegeland, 
utskottsråd i kon-
stitutionsutskottet, 
uppskattar tydligheten.
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översyn av riksdagsordningen 2014. Det var då 40 år sedan riksdagsord-
ningen gjordes om ordentligt, så tiden var mogen för en rejäl uppdate-
ring. 

– Regelverket som styr riksdagsarbetet måste gå i takt med samhälls-
utvecklingen. Ålderdomliga skrivningar ska ge plats för modernare for-
muleringar, poängterar Hegeland.

Utredningen kom fram till att riksdagsordningen måste anpassas till 
två stora samhällsförändringar: teknikutvecklingen och EU-medlem-
skapet. 

Den gamla riksdagsordningen krävde att dokumenten skulle finnas 
för alla riksdagsledamöter i tryckt form. Numera behöver dokumenten 

Ledamöter i KU presenterar sin granskning av regeringen vid en presskonferens i 
Riksdagshuset.
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bara vara tillgängliga, vilket konkret innebär att de flesta dokumenten 
endast finns digitalt. 

– En stor miljövinst när färre papper behöver tryckas och distribue-
ras, konstaterar Hegeland nöjt.
EU genomsyrar allt
Tidigare har riksdagsordningen haft ett särskilt kapitel som handla-
de om hur riksdagen skulle arbeta med EU-frågor. Riksdagsordningen 
anno 2014 har inget sådant kapitel. Enlig Hegeland är EU-frågorna nu-
mera så integrerade i riksdagsarbetet att EU-dimensionen i stället måste 
genomsyra hela riksdagsordningen. 

– Före millennieskiftet var EU i mångt och mycket en fråga för politi-
kerna i EU-nämnden. I dag är EU vardagsmat för alla 349 riksdagsleda-
möterna.

Riksdagsordningen är betydelsefull för politiker och tjänstemän. 
Många frågor kan besvaras genom en titt i dokumentet. Själv bläddrar 
Hegeland nästan dagligen i riksdagsordningen.

– Det är få dagar som jag inte tänker på den, säger utskottsrådet och 
tillägger att han är glad över att riksdagsordningen faktiskt stämmer 
överens med hur riksdagen arbetar.

Efter att den parlamentariska utredningen presenterat sin översyn var 
det konstitutionsutskottet som skulle bereda förslaget till ny riksdags-
ordning. Ett enigt utskott föreslog att riksdagen skulle godkänna utred-
ningens förslag. 

Hegeland uppskattar konsensusen. 
– Om politikerna är överens om spelreglerna kan de istället fokusera 

på innehållet i den politiska debatten. Det tror jag medborgarna upp-
skattar!

Cecilia Doyle
Kommunikationsavdelningen
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Riksdagstrycket trycks numera upp i en betydligt mindre upplaga eftersom 
ledamöterna läser dokumenten digitalt. Det är en stor miljövinst. På bilden syns 
regeringens budgetproposition.

Foto: Melker Dahlstrand
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”Riksdagen – en ö av sällsynt stabilitet”

Riksdagen och de politiska partierna har fått 
stort utrymme i statsvetaren Katarina Barrlings 
forskning. Hon medverkar frekvent i medierna 
som kommentator, till exempel i Sveriges televi-
sions valvaka 2014. Här svarar hon på frågor om 
riksdagens roll och utmaningar.

Hur ser du på riksdagens roll i samhället 
i dag?
– Här måste vi skilja mellan riksdagen som in-
stitution och riksdagen som våra folkvalda. 
Som institution framstår riksdagen ändå som 
en ö av sällsynt stabilitet. Långsam och form-
bunden i en tid där ”snabbhetens estetik” råder och tenderar att ta över.
Hur har riksdagens roll i samhället förändrats?
– Tanken om folksuveränitet har varit jämförelsevis stark i den svenska 
politiska kulturen, vilket även inneburit en stark ställning för riksdagen 
som institution. Under senare år kan vi iaktta en växande debatt om hur 
folksuveräniteten bör begränsas. 

Diskussionen om Decemberöverenskommelsen speglade delvis det-
ta. Där förekom till och med idéer om att inrätta ett särskilt lagstöd för 
vad som betecknades som den största partikonstellationen, och därmed 
skulle man i praktiken kunna ogiltigförklara vissa röster. 

Ett annat exempel är hur idéer om olika typer av maktdelning kom-
mit att få mer luft under vingarna. I egenskap av demokratins kanske 

Katarina Barrling, docent 
i statsvetenskap, ser 
förändringar i ledamots-
uppdraget.



-  2 1  -

tydligaste symbol, har riksdagen tidigare kunnat ses som oantastlig på 
grund av att folksuveräniteten stått så stark. I vad mån vår politiska kul-
tur även långsiktigt kommer att förändras så att idén om folksuveränitet 
blir svagare går förstås inte att säga. 

Andra mer övergripande kulturförändringar som berör riksdagen är 
en ökad individualism och ökade krav på flexibilitet och snabbhet, sam-
tidigt som riksdagen ytterst bygger på en kollektivistisk partilogik och 
en trög formbunden ordning. Medan enskilda ledamöters förutsätt-
ningar att profilera sig förr var mer begränsade, har dessa förutsättning-
ar på grund av framväxandet av olika typer av sociala medier kraftigt 
förändrats. Detta får konsekvenser för partierna, men även för riksda-
gen som institution, till exempel utskottsarbetet.
Vilka utmaningar står riksdagen inför?
– Riksdagen som institution är förstås inte oberoende av riksdagen som 
folkförsamling. Demokratin står inför svåra problem rörande samhäl-
lets grundläggande funktioner. Om inte de folkvalda anses kunna lösa 
dessa problem kan den misstro som det väcker mot de folkvalda även 
komma att riktas mot riksdagen som institution och i förlängningen 
mot demokratin. 
Vilka förändringar behöver riksdagen göra för att följa med i 
samhällsutvecklingen?
– Jag värjer mig litet mot frågan. Det finns en allmän tendens i samhäl-
let att se förändring som ett självändamål. I den mån det finns en press 
på förändring är det viktigt att kritiskt fråga sig om förändring verkligen 
är nödvändig och vilka eventuella nackdelar en sådan förändring kan 
innebära. Hur den typen av institutionella förändringar skulle se ut är en 
mycket invecklad fråga, ett ämne för en utredning snarare än svar på en 
fråga. 
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Riksdagsordningens betydelse för mig

År 1617 skrev Axel Oxenstierna ett utkast till Sveriges första riks-
dagsordning. Här skriver tre riksdagsledamöter från konstitutions-
utskottet, KU, om vad riksdagsordningen betyder för dem.

Andreas Norlén (M), ordförande i KU
För alla riksdagsledamöter är riksdagsordning-
en en osynlig hand som styr det dagliga riks-
dagsarbetet. För mig som konstitutionsutskot-
tets ordförande är riksdagsordningen på samma 
gång en ledstång och ett staket som både vägle-
der och sätter gränser – en levande och dynamisk 
lag, som jag ofta har anledning att gå tillbaka till, 
tolka och tillämpa, oavsett om frågan gäller bud-
getprocessen, vad som utgör ramen för ett ärende 
eller vilka regler som bör finnas om Justitieom-
budsmannen och Riksrevisionen. Att Sveriges första riksdagsordning 
kom till 1617 visar tydligt att vårt land har långa parlamentariska tradi-
tioner. Att dagens regler är resultatet av en 400-årig rättsutveckling ger 
anledning till viss ödmjukhet när man funderar på om någon bestäm-
melse behöver förändras, samtidigt som varje epoks riksdagsledamöter 
måste få sätta sin prägel också på det som har sitt ursprung långt tillba-
ka i tiden.
Björn von Sydow (S), vice ordförande i KU
Riksdagsordningarna från 1617 och framåt är mycket viktiga steg i den 
svenska författningsutvecklingen, i vissa stycken lika viktiga som de 
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egentliga grundlagarna. 1723 års riksdagsordning 
betydde att utskotten i riksdagen fick en stark 
ställning, som de har kvar än i dag. Självfallet 
har enkammarriksdagens riksdagsordning också 
följt med sin tid. Den viktigaste förändringen har 
varit hur EU-frågor ska behandlas av riksdagen. 
Riksdagsordningen anno 2014 innebär framför 
allt omfattande redaktionella förbättringar. Med 
sin reviderade systematik, sitt enkla språk och 
sina expertkommentarer underlättar den besluts-
processerna i riksdagen. Jag tror att vi får mindre av konflikter kring 
formella frågor med en riksdagsordning som anpassas efter samhällsut-
vecklingen. Det är bra för demokratin, både i lugna vatten och i oroliga 
tider. 
Tina Acketoft (L), ledamot i KU
För det första konstaterar jag att det ändå är nå-
got alldeles särskilt med en lag som stammar 400 
år bakåt i tiden. Sedan får man väl säga att likhe-
ten mellan dagens riksdagsordning och den från 
1617 inte är så stor, tack och lov. För mig är riks-
dagsordningen en trygghet. Den sätter ramarna 
för riksdagens arbete och vi kan alla gå tillbaka 
till den för att hitta svar på hur verksamheten ska 
skötas. Det gör att vi till största del slipper speku-
lera och debattera formalia och kan i stället ägna oss åt att fylla riksda-
gen med politik som förhoppningsvis för Sverige framåt.
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”Förtroendet för riksdagen ska vara stort”

Förtroendet för riksdagen som 
institution är livsviktigt för att riks-
dagen ska kunna vara demokra-
tins högborg. Som talman vill Ur-
ban Ahlin bidra till att förtroendet 
stärks.

RIKSDAGEN måste vara en central 
arena för den politiska debatten, 
anser Urban Ahlin som snart varit 
talman i tre år och riksdagsleda-
mot sedan 1994. 

– Om riksdagen på riktigt ska 
vara demokratins högborg måste 
debatterna handla om sådant som 
människor pratar om vid köksbor-
det, säger han.

Flera gånger återkommer han 
till hur viktigt det är att medborg-
arna har förtroende för riksdagen. 
Som talman vill han särskilt verka 
för att förtroendet för riksdagen som institution stärks. 

– Medborgarna måste kunna lita på riksdagens förmåga att utföra 
sina uppdrag.

Ordning och reda är ett uttryck som ofta används i den politiska dis-

Talmannen oroas över misstron mot det 
politiska systemet.

Fo
to

: M
el

ke
r 

D
ah

ls
tr

an
d



-  2 5  -

kussionen, till exempel när statens finanser står på dagordningen. Själv 
vill Urban Ahlin att ordning och reda ska gälla när riksdagen hanterar 
sina uppgifter. En väl genomarbetad riksdagsordning underlättar tal-
mannens önskemål. 

– Jag uppskattar den konsensus som finns kring riksdagens arbetsfor-
mer, säger han med hänvisning till att riksdagsordningen inte är ett par-
tipolitiskt omstridd.
Förändringar i det politiska landskapet
Just nu pågår stora förändringar i det politiska landskapet, såväl i Sveri-
ge som i övriga världen. Etablerade partier utmanas och nya partier vin-
ner terräng. Urban Ahlin oroas över misstron mot det politiska syste-
met. Som talman har han däremot inga synpunkter på innehållet i poli-
tiken, vilket i stället är en fråga för politikerna och väljarna.

– Men förtroendet för vårt parlament och styrelseskick är inte en par-
tipolitisk fråga. Tvärtom är förtroendet en grundbult i vår demokrati. 
Tappar vi det är vi mycket illa ute. 

Under sina år som talman har han verkat för att riksdagen ännu mer 
ska vara en arena för debatt och möten. Allt som gör att det blir enkla-
re för partierna att föra ut sitt budskap i riksdagen vill talmannen upp-
muntra – som väljare vill man ha ett bra underlag som gör att man kan 
ta ställning i politiska frågor. Då måste debatterna fyllas med ett inne-
håll och partierna få utrymme att berätta om sin politik.

Ibland räcker små förändringar för att skapa ett bättre debattkli-
mat. Talmannen har förlängt frågestunderna med statsministern så att 
i princip alla ledamöter som vill ställa en fråga får göra det. Dessutom 
står ledamoten och statsministern i talarstolar bredvid varandra. Tidi-
gare ställde ledamoten frågan från sin kammarplats, vilket innebar att 
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frågeställaren och statsministern hamnade långt ifrån varandra. Efter 
varje fråga skakar de också hand med varandra.

– Det blir ett mer jämlikt förhållande mellan statsministern och le-
damoten. Samtidigt ser medborgarna att trots meningsskiljaktigheter så 
respekterar politikerna debattens spelregler. Det inger ett förtroende för 
riksdagen som politisk arena.
Flexibel riksdag
Partierna kan vända sig till talmannen med önskemål om att en aktuell 

Sida vid sida. Statsminister Stefan Löfven (S) svarar på en fråga från Cen-
terpartiets partiledare Annie Lööf vid en frågestund med regeringen.

Foto: Melker Dahlstrand
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debatt ska hållas. Talmannen är glad över att aktuella debatter numera 
kan arrangeras väldigt snabbt i kammaren. Det är talmannen som ef-
ter diskussion med partiernas gruppledare beslutar om och när den ak-
tuella debatten ska äga rum. En talare från varje parti deltar i debatten. 
Från regeringen medverkar den minister som ansvarar för frågan. Tidi-
gare kunde det ta lång tid från det att ett parti begärde debatten till dess 
att den ägde rum. 

– Det var inte bra, ämnet kunde kännas inaktuellt när debatten väl 
gick av stapeln, konstaterar talmannen.
Nya utmaningar i ledamotsuppdraget
Hösten 1994 kom Urban Ahlin (S) in i riksdagen. Utan tvekan har riks-
dagsarbetet förändrats kolossalt de senaste tjugofem åren. Kontakterna 
med väljarna är i dag så mycket större, framför allt genom sociala me-
dier. 

– Fler kontakter är i grunden bra men det är klart att en del politiker, 
oftast kvinnor, blir väldigt utsatta, säger han apropå kränkningar som 
är en dyster del av det sociala medielandskapet. 

När Urban Ahlin kom in i riksdagen hade han tre hemvister: den so-
cialdemokratiska riksdagsgruppen, länsbänken och utskottsgruppen. 
I dag är ledamöternas hemvister betydligt fler. Partierna vill i mycket 
större utsträckning använda sina ledamöter till att kampanja. Dessutom 
har partiernas högkvarter till stor del flyttat in i riksdagen. Talmannen 
befarar att partierna låser in sig i sina lokaler så att samtalen mellan le-
damöterna försvåras. 

– Dessutom finns en risk att ledamöterna får svårt att hinna med ut-
skottsarbetet, vilket fortfarande är kärnan i riksdagsarbetet. Här måste 
vi tänka till så att ledamotsuppdraget inte blir alltför splittrat, resonerar 
talmannen.
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Få minuter i talman Urban Ahlins kalender är inte uppbokade, och 
han ska snart iväg på nästa uppdrag. Men innan intervjutiden är över 
har han ett medskick till alla riksdagsledamöter.

– Vi kan bara vara demokratins högborg om medborgarna har ett 
stort förtroende för riksdagen. Det måste vi politiker vara ödmjuka in-
för.

Cecilia Doyle
Kommunikationsavdelningen

Arbetet i utskotten är kärnan i riksdagsarbetet, anser talman Urban 
Ahlin. Här sammanträder det sammansatta utrikes- och försvars-
utskottet.

Foto: Melker Dahlstrand
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Tråkiga debatter har en historisk förklaring, hävdar historikern Joakim 
Scherp. Men tråkigheten kan vara inkluderande.

IBLAND KLAGAS DET PÅ ATT ANFÖRANDENA i da-
gens riksdag är för tråkiga. Talen är färglösa menar 
man, och en debattör beklagade sig nyligen över att 
de politiska förolämpningarna saknar elegans.* Un-
der riksdagens barndom, på Vasakungarnas tid, före-
kom antagligen inte sådana klagomål.

Framför allt var det regenterna som stod för mus-
ten i språket, såväl Gustav Vasa som Karl IX och Gus-
tav II Adolf var skickliga retoriker som till synes an-
strängningslöst formulerade minnesvärda fraser som sedan ekat genom 
seklerna. Gustav Vasa klagade inför riksdagen 1527 att han hade ”in-
tet annat att vänta till lön än att I gärna såge att yxan sutte i huvudet 
på mig, men I viljen icke själva hålla i skaftet” och hotade därför med 
att avgå. Denna typ av hot var ett verksamt medel som regenterna fle-
ra gånger använde för att uppnå eftergifter av riksdagen. Den blivande 
Karl IX kallade vid ett tillfälle en meningsmotståndare för ”tjuv, skälm, 
förrädare, basilisk och mameluck”. Och förolämpningar som kom från 
överheten bar också en bister biton av hot, vilket särskilt Karl använde 
sig av när han sökte böndernas stöd mot de präster och adelsmän som 
stödde hans brorson kung Sigismund.

Arvet från 1600-talet

Joakim Scherp

*Fredrik Johansson i Axess Magasin 9/2016
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Karls allians med bönderna på riksdagen var förstås ett steg i demo-
kratisk riktning. Men överläggningsformerna var vid denna tid inte vi-
dare sofistikerade. Riksdagarna påminde på många sätt om de agita-
tionsmöten på marknader som kungar och riksföreståndare ägnat sig 
åt sedan senmedeltiden. Stående på en ”majestätspall” dompterade Karl 
riksdagsmännen som biföll hans krav med acklamation.

Särskilt bondeståndets sammankomster var kaotiska historier, efter-
som de inte hade någon fast möteslokal. De olika landskapens bönder 
möttes på skilda platser, ofta utomhus. Adeln som borde föregått med 
gott exempel betedde sig tämligen odisciplinerat. Och det klagades över 
att de olika stånden blandades med varandra i en enda okontrollerbar 
riksdagsröra. Gustav II Adolf och kanslern Axel Oxenstierna ansåg att 
även så enkla sammankomster som sockenstämmor var mer välordna-
de än ett av rikets högsta beslutande organ. Dessutom ansåg den luthe-
ranske kungen och hans rådgivare att oredan utgjorde en säkerhetsrisk, 
då katolska agenter som ”Jöns Papist” kunde nästla sig in bland riks-

Den blivande 
kung Gustav 
Vasa talar till 
dalkarlarna i 
Mora. Målning 
av Johan Gustaf 
Sandberg 1836.
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dagsstånden för att agitera bland bönderna och nosa upp rikshemlig-
heter.
Den svenska staten skulle få ett värdigt yttre
När Gustav II Adolf tillträdde tronen strävade både han och hans kans-
ler alltså efter att riksdagarna skulle iaktta något mer högtidliga former. 
Utlänningar sades se ner på de svenska riksdagarna där folkets repre-
sentanter enligt Oxenstierna ”löpte tillsammans som en hop fä eller 
druckna bönder”. Den svenska staten skulle få ett mer värdigt yttre. Den 
riksdagsordning som föreslogs 1617 var en del av en större makeover av 
Sverige. Kungens kröning samma år andades samma budskap, kungen 
red till tornering i en tillställning full av allegorisk barockprakt – talan-
de nog i skepnad av den mytiske erövrarkungen Berik. Gustav Adolfs 

Ett tidigt exempel på en välordnad möteskultur: tingssammankomst enligt Olaus 
Magnus ”Historia om de nordiska folken” 1555.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Historia_om_de_nordiska_folken
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version av kungarollen var helt klart en annan än faderns marknadsagi-
tator.

Men Gustav Adolf ville samtidigt behålla den makt över riksdagen 
som fadern utövat, och liksom sin far var han en lysande talare som 
kunde svepa riksdagen med sig med sin retorik. Lösningen blev en riks-
dagsordning med ett utvecklat och värdigt ceremoniel. I stället för att 
vara utspridda i staden skulle stånden samlas för gemensamma över-
läggningar i Rikssalen på Kungliga slottet. När kungen ställt proposition 
skulle stånden överlägga och formulera svar i anvisade rum på slottet – 
onekligen ett fall framåt för de stundom taklösa riksdagsbönderna. Om 
svaren skilde sig åt inbördes skulle de olika stånden argumentera för sin 
sak, och kungen kunde sedan välja det svar han föredrog och låta det 
ligga till grund för riksdagsbeslutet.
Seriös möteskultur
Adeln såg stora fördelar med den föreslagna riksdagsordningen och 
hade bara marginella invändningar angående ceremonielet. Prästerna, 
borgarna och bönderna var dock skeptiska till den öppna debatten om 
propositionssvaren. De fruktade på rätt goda grunder att de inte kun-
de tävla med vare sig kungen eller adeln i en sådan diskussion, både på 
grund av att dessa var socialt överordnade och på grund av att de be-
härskade det politiska språket. I stället föredrog de skriftlig kommuni-
kation, sedan de på sina egna kammare i lugn och ro fått överväga sva-
ren. Efter hand kom också en omständlig skriftlig process att segra över 
riksdagsordningens föreskrifter om debatt. De olika stånden tillkämpa-
de sig också rätten att granska utkasten till riksdagsbeslut. Rikssalen på 
slottet användes mest för riksdagarnas högtidliga öppnings- och avslut-
ningsceremonier, medan stånden hade fasta möteslokaler spridda över 
Gamla stan. Det innebär att de genom utsända delegationer kunde över-
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lägga i hemlighet med varandra, vilket gynnade de ofrälse stånden. När 
de överlade om att begränsa adelns privilegier eller annan politik som 
var kontroversiell i adelns ögon sammanträdde deras representanter i 
Storkyrkans sakristia, skyddade för insyn.

Den tråkiga, byråkratiska process som kom att dominera riksdags-
arbetet snarare än färgstarka tal var alltså i grunden en inkluderande 
praxis som gav relativt sett underordnade grupper tillgång till den po-
litiska makten. Inget säger förstås att de utesluter varandra, men hellre 
än att häckla politikernas tråkighet skulle man kunna hylla den seriösa 
möteskultur präglad av nogrannhet och kunnande som delvis är ett arv 
från 1600-talet.

Joakim Scherp
forskare, historiska institutionen, Stockholms universitet
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EFFTERSKREFFNE sätt meenar H. K. 
M:t beqwämligest och nödigdt wara 
att holla och achta i möthen och sam-
mankompster, så och uthi omröstan-
det på Rijkzdagen.

Först. Nhär Rijkzdaghen skall 
begynnas, att då Ständerne samblas 
uthi rijkzsaalen, och där tillordnes 
Konungen, Arffursterne, Rijkzens 
Rådh och så hwart stondh, sedhan 
uthi hwart stondh hwar person sitt 
säthe, i så måtto, att Konungh. M:tz 
konglige stool sätties mitt främpst 
i rijkzsaalen: sedan H. F. N:de Her-
tigh Carl Philip sluter H. K. M:tz 
högre sijdhe och H. F. N:de Hertigh 
Johan wänstre siden. Därnäst wedh 
långwäggerne sittie på högre  sijdhen 
de fäm Rijksens höghe embeten: 
Drotzet, Marsk, Ammiral, Cantzler 
och Skattmester. På wänstre sijdhen 
wedh långwäggen de andre aff Rijks-
ens Rådh.

Sedhan föllie på wisse förordna-
dhe bäncker, på högre sijdhen Rid-

derskappet och Adelen, hoos hwilke 
H. K. M:t achtar holla den ordningh, 
att Greffwerne hafwa främpste stäl-
let, därnäst Frijherrarne, hwar effter 
som de ähre kompne i dedh ståndet 
till, doch icke flere ähn een aff hwar 
slächt, och den som greffweskap 
heller frij herreskap aff Chronan 
haffwer, därmedh han sitt ståndh 
kan uppeholla, medh mindre han i 
Rådhet ähr, på hwilket fall den älds-
te och skickeligeste aff slächten kan 
hans stadh intagha. Därnäst skole alt 
Ridderskapet och Adelen sittia eff-
ter deeres ålder, uthan ahnseende aff 
hwadh stånd eller kall de wara kun-
ne. På wänstre sijdhen i rijkzsaalen 
sittia näst Rijksens Rådh Biskoperne 
medh Prästerskapet på sijne benckier, 
Adelen effterföllie Krigzbefhälet, Bor-
gerskapet effterföllie Prästerskapet, 
och Allmogen tillordnes säthen mitt i 
saalen och nederst.

Nhär nu alle Ständerne ähre för-
sambladhe, och hwar haffwer inta-

Texten i förslaget till riksdagsordning 1617 
Enligt utgåvan Svenska riksdagsakter



-  35  -

get sitt säthe, då skall Rijksens Rådh 
och Adelen gåå i ordningh effter som 
de sittia, de nederste främpst, till 
Konungh: M:t och då beledh saghe 
H. K. M:t in i saalen, och alt som 
de komma in till, hwar åther stan-
na wedh sitt ställe. Och sedhan skall 
ingen effterlåthes att wara i saalen, 
uthan de som till Rijkzdaghen komp-
ne ähre, så och unge aff Adelen, som 
ähnnu för ungdoom skuldh icke kun-
ne haffwa säthen i saalen, hwilkom 
må effterlåthas att stanna wedh dö-
ren, på een där till deputerad platz.

Så snart nu H. K. M:t anten sielff 
heller genom någon annan, effter som 
H. K. M:t dedh behaghar, haffwer 
helsat Ständerne och giordt begyn-
nelsen och ingången på Rijkzdaghen, 
då skall hwar Arffurste för sigh swara 
H. K. M:t anten sielff eller genom sine 
deputerade; så och een aff Ridderska-
pet på sijne och Krigzbefhäledz wäg-
ner, så och Erchiebiskopen heller een 
annen på sine, Borgerskapedz och 
Allmogens wägner, giöra H. K. M:t 
een underdånigh lyckönskningh och 
särdeles till Rijkzdaghens ingångh. 
Och där medh öfwerantwardes då 
punceterne Ständerne att berådhslå. 
Och H. K. M:t bliffwer åther i sin 

cammar ledhsagat, som förr ähr 
sagdt.

Därmedh stijghe Ständerne åther 
tillhoopa på samme ställe, och sed-
han hwart ståndh därifrån och i sin 
cammar att berådhslå och öffwer-
wägha puncterne och sitt swar och 
betenckiende schrifteligen att förfat-
ta. Och skole de där bliffwa tillstäd-
hes hwar i sin cammar. Och hwadh 
icke på een dagh skee kan, dedh må 
då skee på twå heller tre heller fle-
re. Hwar de och i medlertijdh well 
komme tillsammandedh må skee i 
sielffwe rijkzsaalen. Nhär nu swaren 
ähre färdige, skole de åther sambles 
på samme sätt, som förr ähr sagdt, 
och hvar tagha sine säthen in, ing-
en fördristendes sigh uthan lagha 
förfall att bliffwa borta, anten i all-
mennelige sammankompster heller i 
hwart ståndz särdeles rådhslagh. Och 
då will åther Konungh. Maij:t kom-
ma in till dem, och där skall hwart 
stånd särdeeles genom sin depute-
rade öffwerantwarda H. K. M:t sine 
swar skriffteligen och dem sedhen 
medh skääl, som dem där till beweekt 
haffwer, förklara. Först hwar Arffur-
ste, anten sielff eller genom sin depu-
terade, hwilcketdeera dem bäst be-
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haghar. Sedhan hwart ståndh effter 
annat.

Ähr nu Konungh. Maij:t medh 
swaret tillfridz, wäl och gått; ähr där 
något betenckiande uthi, då replice-
rer H. K. M:t anten mundtligen hel-
ler skrifftlighen, effter som saaksens 
wichtigheet dedh kräffwer. Hwar och 
någon skillachtigheet finnes emil-
lan Ständernes resolutioner, då måge 
i H. K. M:tz nährwaru hwart stånd, 
genom een aff de sine, försware och 
förfächte sin meeningh, på dedh, 
nähr skälen och argumenten ähre 
förhörde, man då deste bättre kan 
holla dem emoot hwart annat och 
besij, hwilckendeera bäste grunden 
haffwer, så lengie att de kunne skäli-
gen föreenas, heller Konungh. Maij:t 
tagher däraff dedh bäst ähr.

Och meenar Konungh. M:t, att 
hwar alle propositioner, så lengie 
Rijkzdaghen wahrar, på dette sät-
ted skee, alle deliberationes heller 
rådhslagh således företaghes, alle 
swar giffwes, och Rijkzdaghen såle-
des både ändes och begynnes, att då 
altingh richtigare och synligare skall 
tillgåå, och myckin betenckeligh fha-
ra undwijkes.

Och på dedh alltingh deste heem-
ligere och richtigere må tillgåå, då 

will H. K. M:t tillordna Allmogen 
eedhsworne skrijffwere, som deeres 
röster uptagha och ställa deeres swar.

Effter och Rijksens heemlige och 
ahnleghne ährender som offtast kom-
ma uthi fijendens händer, däregenom 
att hwar och een tager affskrifft aff H. 
K. M:tz proposition, därföre, sådant 
att undfly, will H. K. M:t, att Stän-
derne icke skole tagha propositio-
nerne medh sigh, uthan dem hwar i 
sitt förordnade rum öffwerläse, be-
rådhslå och betenckie, och nähr de 
skillies åth, lembna dem där qwar, 
till des de daghen effter komma åther 
tillsamman igen. Och sedhan alt ähr 
besluthet, att de då åther leffwereres i 
Cantzlijen igen.

Orsaakerne, som H. K. M:t een 
sådan ordningh att giöra beweekt 
haffwer, ähre månge, som hwar och 
een noghsampt betenckie kan, den 
där icke aldeeles älskar oskick och 
oordningh, doch ähre desse de för-
nämbligeste: Först, att dedh spottligit 
och hånligit ähr, att Kongen sampt 
höghre och läghre Ständer, fullmäch-
tigadhe att tractera och sluta om Rijk-
sens wårdande ährender och wäl-
färdh, löpa tillsamman som een hoop 
fää eller druckne bönder, hwilcket 
nähr främmande sij, ähr man dee-
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res spått och åthlöije, och een sielff 
moste skämmas därwedh, i dedh att 
på häredztingh och sochnestämbner 
eendeels skickeligare tillgåår ähn på 
Rijkzdagerne.

Till thett andre. Så ähr och fhar-
lighit, att hwariom och eenom, han 
ware sigh främmande, tienare, ki-
öpswän eller annat slickt, dän där 
till möthed icke ähr kallat, eij hel-
ler haffwer någon röst, jaa een hoop 
speijare och skälmer tilstädies uthan 
försyn att komma in, höra alt hwadh 
som thaales, rådhslåes, och giffwe 
understundom sin rådh medh i saa-
ken. En part, effter som medh Jöns 
Papist och Erich Andersson ähr skedt 
(som haffwe warit i månge åhr hud-
dragare emillan Polend och här), 
haffwe sielff stält Allmogens swar, 
och i så måtto alt, dedh på Rijkz-
dagherne passerad ähr, öffwersändt 
fijenderna in originali och giordt dem 
all wår stat kunnigh; däreffter deeres 
ahnslagh sedhen stälte ähre. Huru 
fharligit sådant för Rijket ähr, dedh 
giffwer H. K. M:t alle förståndige 
män att dömma om.

Till thett tridie: Så ähr eij heller 
minder fharlighit, att sådanne een-
deels regere Allmogen, i dedh de 
stinge sigh ibland dem, och man icke 

heller weet att skillie dem åth, och då 
rådha de offta Allmogen, ingiffwen-
des dem alt ondt, kunne och som off-
tast swara för dem, och således för-
orsaka myckin willa, den man sedan 
medh skääl näppligen kan dem uthur 
sinnet tryckia.

Till thett fierde. Så lengie och så-
dan oordningh holles, kan ingen saak 
medh något betrachtandenn före-
taghes och således slutes, att dedh 
haffwer något beståndh medh sigh, 
aldenstund offta plägar skee, att störs-
te deelen absentera sigh och sedhan 
underståå sigh wäl till att seija, att de 
inthet haffwe warit tillstädes, hwilket 
här egenom bäst aff styras kan.

Flehre skääl wore wäl till att in-
fhöra, men synes uthi een klaar saak 
inthet behöffwes. Allenest att H. K. 
M:t kiärligen begiärar, att Hennes 
Maij:t H. K. M:t här opå sitt skrifftlige 
betenckiende meddela wille. Actum 
Örebroo den 24 Januarij åhr 1611.

G u s tav u s  A d o l p h u s
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Riksdagen i korthet

Sedan 1971 har Sverige enkammarriksdag med 349 ledamöter. Åtta par-
tier finns i riksdagen och i senaste riksdagsvalet röstade nästan 86 pro-
cent av befolkningen. Medelåldern för riksdagsledamöter är 45 år och 
43,6 procent är kvinnor. Alla beslut i riksdagen måste förberedas av ett av 
riksdagens femton utskott före debatt och omröstning i kammaren.

Mandatfördelningen i riksdagen efter valet 2014.



1. Riksdagsår. 
2. Debatt där minister krävs på 

besked. 
3. Sal där debatter och beslut äger 

rum. 
4. Arbetsgrupp med sjukvård på 

föredragningslistan. 
5. Motsats till diktatur. 
6. Avbryta för att senare återuppta 

ett sammanträde. 
7. Sveriges fyra sådana. 

8. Nästan 1.000 miljarder. 
9. Rätten att ta del av allmänna 

handlingar. 
10. Svar på tal. 
11. Aktuellt för dagen. 
12. Handel och energi sysslar leda-

möterna med här. 
13. Vill alla ha mer av. 
14. Föreslagen person. 
15. Leder riksdagsgruppen. 

Parlamentarisk ordfläta
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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10.
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