Kap 39 : ”Dagbok från slottet”
Den största svårigheten med att skriva CGs biografi är att efter giftermålet med Silvia finns
ingen fortsättning. CG föds, växer upp, danas till man, bestiger tronen, finner sin hjärtas dam
och sedan är det slut. Den dagliga rutinen tar vid. CG och Silvia har ofta uttryckt en önskan
om ett erkännande av det arbete de lägger ned. Så vad gör de?
*
Hovet skiljer mellan interna och externa verksamheter. Den interna verksamheten är
kungafamiljens privatliv och administrationen. Ledningsgruppens möten tar varje vecka tre
timmar. Den externa verksamheten är det ”som syns”. Hovets informationsavdelning
publicerar varje år en verksamhetsberättelse med de externa inslagen i form av en dagbok. I
verksamhetsberättelsen 1997-2011, 15 år, finns 7228 inslag. Per år medverkar CG i 291
inslag, Silvia i 211, CG ensam i 110, Silvia ensam i 81 & båda samtidigt i 130. De sista 10
åren har kronprinsessan Victoria tagit över ett 70-tal inslag varje år från CG och Silvia.
Arbetsbelastningen är ojämn och har alltid varit så. T ex september 1974 var CG ledig 13
dagar och arbetade den övriga tiden 190 timmar.1048 Det är svårt att bedöma barnens insatser
utifrån verksamhetsberättelserna. Ibland räknas deras utbildning som extern verksamhet,
ibland inte. 1997-2011 hade kronprinsessan Victoria 43 procent av CGs externa verksamhet,
prins Carl Philip hade 13 procent och prinsessan Madeleine 10 procent.
I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av varje inslag. Inslagen har kodats enligt
tabellerna nedan. Kodningen har gjorts i tre grupper och därefter förfinats: Torekov är det som
har att göra med CGs plikter enligt författningen. Beskyddarskap är de organisationer som CG
är aktivt involverade i. Representation är allting annat.
Räknar man ihop CGs verksamhet utgör inslag sammanhängande med Torekov 32 procent av
inslagen, med beskyddarskap 17 procent och med representation 51 procent. Vid hälften av
inslagen håller han ett tal. Alla inslagen kräver administration så kanske spenderas apanaget
enligt dessa procentsatser. Om detta är bra eller dåligt undandrar sig min bedömning. CGs
kritiker brukar framhäva att hans plikter är alltför diffusa för att kunna kommenteras. Som
framgår av sammanställningen är de dock inte diffusare än att de går att beskriva. En annan
kritik är att hans plikter är ”fritt valt arbete” vilket stämmer till 50 procent. CGs engagemang i
idrotten har kritiserats men är inte särskilt omfattande. Han ser det som en del av det svenska
demokratibygget. Alla i publiken hejar på de som uträttar något.
I genomsnitt har CG haft 175 arbetsdagar per år 1997-2011 med 291 inslag. Silvia har 19972011 i genomsnitt medverkat i 45 procent av CGs inslag. Övrig tid har hon ägnat åt sina egna
intressen och åt privatlivet. Det har blivit mer sådant med tiden. Antalet gemensamma
arbetsdagar har sjunkit från 130 till 83. Antalet gemensamma aktiviteter har sjunkit från 166
till 100.
Tabell 38.1 CGs och Silvias gemensamma verksamhet 1997-2011. Årsmedelvärden av antal
aktiviteter. N=4358 under 15 år. En aktivitet 1 dag. Siffrorna är avrundade till närmaste
heltal.
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Torekov
Riksmötet
Konseljerna
Utrikesnämnden
Politiker (svenska)
Politiker (utländska)
Statsbesök
Diplomater

2
4
6
10
16
16
38

Beskyddarskap
World Scout Foundation
Världsnaturfonden WWF
Kungl Akademierna
Övrigt

14
5
20
10

3

Representation
Nationaldagsfirandet
Invigningar
Läns- & kommunbesök
Utlandsresor
Idrotten
Krigsmakten
Kyrkan
Jakt
Släkt
Stipendier & medaljer
Royal Colloquium
Övrigt

3
16
5
8
10
8
8
4
8
24
4
51

3
7
3
6
5
1
8
1
8
9
1
6

2
5
5
16
6

9
5

Tabell 38.2 Silvias egen verksamhet 1997-2011. Årsmedelvärden av antal aktiviteter. N=1214
under 15 år. En aktivitet dag. Siffrorna är avrundade till närmaste heltal.
NSilvia
Beskyddarskap
Silviahemmet
Mentor Foundation
World Childhood
Övrigt

11
9
15
6

Representation
Stipendier
Kvinnoföreningar
Övrigt

2
2
44
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Hovet listar 66 organisationer som CG beskyddar. Listan förefaller vara av gammalt datum.
CG har de sista 15 åren bara intresserat sig för 48 av organisationerna och årligen för bara sju
av dem. CG beskyddar Världsnaturfonden (WWF) men den ingår inte i listan. Övrig ”fri”
representation är att CG åker omkring i landet och intresserar sig för det mesta.
Silvias övriga beskyddarskap handlar om handikappfrågor och om barnkonventionen. Hennes
övriga representation skiljer sig en smula från CGs. Mindre av historia & teknik. Mera av
medicin & kultur. Då och då brukar hon klaga över att ingen skriver om det. Jag har hittat två
uttalanden. Ett från 1979 och detta från 1988: ”Jag deltar ofta i intressanta seminarier och
kongresser kring t ex medicinska frågor. När det enda resultatet i tidningarna sedan blir bilder
och texter som skildrar mina kläder och min hatt – då blir jag ledsen.”1049 Inför 70-årsdagen
traderades ämnet ytterligare en gång: ”Hon drabbas av samma sak som väldigt många andra
kvinnor drabbas av, nämligen av att vi allt för sällan blir beskrivna utifrån vår kompetens, och
alldeles för ofta utifrån hur vi ser ut. Silvia är inte bara tiaror och frasiga klänningar.”1050
*
Ytterligare listor publiceras av hovet om CGs statsbesök, eriksgator och kommunbesök. Det
är svårt att förstå vart hovet vill komma med listorna utöver att bevisa CGs energi och
uthållighet. Utöver statsbesöken genomförs mängder av officiella besök. Sverige och Amerika
har t ex aldrig haft statsbesök men 17 officiella besök 1973-2011 varav flera med CG. Han
har ungefär 40 resdagar om året inom- och utomlands.
CG har 1973-2011 genomfört 69 statsbesök och tagit emot 56 svarsbesök. Sammanlagt 125
statsbesök från och till 50 länder. Delar man upp världen i regioner har CG huvudsakligen
besökt närbelägna områden: Norden, Östersjöländerna, Nordsjöländerna, Medelhavsländerna
& Mellaneuropa (47 besök = 67 procent). Även svarsbesöken har huvudsakligen varit från
dessa närbelägna områden (45 svarsbesök = 82 procent). Besöken och svarsbesöken från de
närbelägna områdena har varit i genomsnitt 3.5 dagar långa. För de längre bort belägna
områdena någon dag längre. Uppenbarligen är statsbesöken mera politiskt än ekonomiskt
motiverade. Markeringar av vänskap mellan regimer. Det är också så de uppfattas. En analys
av statsbesökens ekonomiska effekt redovisas i ett senare kapitel.
Beroende på hur man definierar det är representationen hela eller halva CGs yrke. Trots detta
förefaller ledningsgruppen inte ha diskuterat vad den skulle användas till. Riktlinjerna var att
sprida besöken över landet och att tillgodose alla intressen som upplevdes som seriösa. Det
var samma tanke som med medaljutdelningen. Att belöna folk genom att uppmärksamma
dem. Riksmarskalk Ingemar Eliasson ville som gammal politiker politisera representationen
genom att ge den ett uttalat syfte men det verkar inte ha fått något genomslag:
IE: Att representera folket och vara en symbol för nationen bör också ges ett intellektuellt innehåll. Det
bör omfatta uppgiften att gestalta och artikulera värderingar som den svenska demokratin vilar på. I den
meningen deltar statschefen i en fortlöpande opinionsbildning utan att för den skull lägga sig i
dagsaktuella politiska frågeställningar.1051
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