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1 INLEDNING 

 

Föreliggande arbete är en C-uppsats i historia (15 hp) och har titeln Demokratihotet mot 

aristokratin – Uttrycken för det politiska adelsståndets demokratisyn vid den sista svenska 

ståndsriksdagen. Uppsatsens syfte är att framforska det politiska adelsståndets demokrati-

uppfattning, under den stora debatten om Sveriges nationalrepresentation vid 1865/66 års 

riksdag, och jämföra denna med min samtids rådande demokratiuppfattning. 

Med uttryck i stil med ”Vägen till demokrati har för de flesta länder varit lång, mödosam 

och kantad med många konflikter.” sägs implicit, och ofta helt oreflekterat, mycket om hur 

min samtid värderar demokratibegreppet. Ur mitt exempeluttryck framskymtar demokratin 

som slutstadiet i en ideologisk/politisk evolutionsprocess. Vi vet inte mycket om beskaffen-

heten hos den bästa av människans världar, men ett vet vi – den styrs självklart enligt demo-

kratins principer! Min studie har inte ambitionen att hitta någon ungefärlig vändpunkt för den 

kraftiga uppvärderingen av ordet ”demokrati” eller en startpunkt för Sveriges demokrati-

seringsprocess. Istället har jag för avsikt att flytta mig cirka 150 år bakåt i den svenska 

historien, för att vid en välkänd politisk händelse undersöka hur Sveriges dåvarande maktelit 

uppfattade demokratibegreppet. Det torde inte slå ned som en bomb i forskarvärlden, om jag 

finner att de värderade demokratibegreppet annorlunda än min samtid. Men berodde i så fall 

denna värderingsskillnad på en annan förståelse av ordet demokrati, eller bottnade skillnaden 

i ett upplevt hot mot politiska privilegier? Låg skillnaden i demokratisynen främst på ett 

deskriptivt eller ett normativt plan? 

Inför min undersökning måste jag också fråga mig vilken tid och vilket rum jag ska välja. 

Detta har jag till stor del gjort på grundval av tillgängligheten på källmaterial och enligt 

”rekommendation” från en metodologisk skola, jag funnit lämplig att använda. Jag använder 

mig härvid av en historievetenskaplig, språklig analysmetod kallad begreppshistoria, där jag 

undersöker det komplexa demokratibegreppet genom att studera vilka mindre komplicerade 

begrepp detta är uppbyggt av. Betydelsen av dessa ”delbegrepp” i demokratibegreppets sem-

antiska fält söks i en kontinuerlig jämförelse med motsvarande begrepp i min samtid.
1
 Denna 

skola, Begriffsgeschichte
2
, menar att Europas politiska språk formades under tidsperioden 

1750-1850, när den liberala upplysningsfilosofin slog igenom.
3
 Peter Aronsson hävdar dock, i 

                                                           
1
 I uppsatsens metodkapitel återfinns en detaljerad redogörelse för den begreppshistoriska metoden samt min 

användning av densamma. 
2
 Det tyska ordet för ”begreppshistoria”. 

3
 Harvard 2006, s. 30 
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sin avhandling Bönder gör politik, att upplysningstidens politiska tänkande inte fick något 

allmänt genomslag i Sverige förrän vid mitten av 1800-talet.
4
 I avhandlingen En helig allmän-

nelig opinion framhåller Jonas Harvard de representationsdebatter, vilka omvandlade Sveriges 

politiska klimat vid 1800-talets mitt.
5
 

Om jag då väljer att studera den avgörande debatten om Sveriges nationalrepresentation 

vid 1865/66 års ståndsriksdag, vilket jag gjort, hamnar jag i den senare utkanten av det tids-

spann rekommenderat av Begriffsgeschichte.
6
 Samtidigt har jag valt en tidpunkt under vilken 

man talade ungefär samma politiska ”språk” som vi gör idag. Dessutom infaller den under en 

politiskt mycket dynamisk period i Sveriges historia, enligt både Aronsson och Harvard. 

Angående det undersökta rummet är detta centralt, nationellt och offentligt (tack vare den 

svenska offentlighetsprincipen)
7
, vilket medför stora fördelar vid sökandet efter källmaterial. I 

linje med mitt ämnesval faller det sig helt naturligt att låta mina källor utgöras av riksdags-

protokoll, även kallade riksdagstryck. 

 

 

1.1 Tidigare forskning 
 

Demokrati som ett samtida fenomen torde vara synnerligen välutforskat, även om begreppet 

enligt Lauri Karvonen ”används på en mängd olika sätt i litteraturen och i det allmänna 

språkbruket.” Han hävdar vidare att ”studera frågor om demokrati och demokratisering är och 

förblir en av statsvetenskapens huvuduppgifter.”
8
 När man, liksom Karvonen, främst studerar 

processen demokratisering är det ju också oundvikligt att komma in på fenomenets betydelse 

under en tidsperiod. Därför måste det även antas att demokratins plats under olika historiska 

skeenden är väl undersökt. 

Då jag, i egenskap av historiker, studerar demokrati som ett begrepp faller det sig naturligt 

att jag använder den begreppshistoriska metoden. Enligt min handledare Erik Nydahl ligger 

                                                           
4
 Aronsson grundar sitt påstående på en förändring av den politiska praktiken i tre smålandssocknar (vilka han 

studerat genom sockenstämmoprotokoll) som blev tydlig vid mitten av 1800-talet. Han förklarar denna föränd-
ring, enligt Jürgen Habermas teori, som en övergång från en ”feodal” till en ”borgerlig offentlighet”. Se Arons-
son 1992, s. 29-32 och 45ff. 
5
 Harvard menar att representationsdebattens radikalitet egentligen avtagit efter 1840-talet, men det politiska 

genombrottet kom 1866. (Egentligen i december 1865, min anmärkning.) Se Harvard 2006, s. 31f. 
6
 Vilken den tyska begreppshistoriska skolan benämner ”die Sattelzeit” (sadeltiden). Se Friberg 2012, s. 63. 

7
 Se avsnittet ”Tryckfriheten och den tredje statsmakten” nedan. 

8
 Karvonen 1997, s. 7, båda citaten. 
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den begreppshistoriska forskningsmetoden ”i tiden”. Hans utsaga får stöd av att två nyligen 

utkomna avhandlingar, med kopplingar till Mittuniversitetets humanistiska institution, an-

vänder denna metod – Demokrati bortom politiken av Anna Friberg (2012) och En helig all-

männelig opinion av Jonas Harvard (2006). Båda avhandlingarna studerar politisk historia. 

Friberg koncentrerar sig på demokratibegreppet under ett par av 1900-talets decennier och 

Harvards uppsats behandlar, bland annat, representationsdebatten vid mitten av 1800-talet. 

Angående själva den politiska debatten om Sveriges nationalrepresentation under perioden 

från 1800-talets mitt till riksdagen 1865/66 stöder sig uppenbarligen Harvard mycket på av-

handlingen Slutstriden om representationsreformen av Stig Ekman (1966). Statsvetaren Tom-

my Möller samt historikerna Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström framhåller 1809 års 

regeringsform tillsammans med 1865/66 års representationsreform, som portalhändelser till 

det moderna politiska Sverige. (Möller menar att det är lämpligt att göra ”avstampet” i skriv-

andet av svensk statsvetenskap i och med dessa händelser.)
9
 Studier av litteraturlistorna i ovan 

nämnda böcker av Harvard, Möller, Hedenborg och Kvarnström visar att mycket är skrivet 

om 1865/66 års representationsreform. Ur denna litteraturmängd har jag främst valt ovanstå-

ende avhandling av Ekman, p.g.a. dess utförlighet och flitiga användande av riksdagsproto-

koll, till att låta denna utgöra mycket av det litterära bakgrundsmaterialet till min uppsats. 

Jag vill dock betona att tonvikten i föreliggande arbete ligger på mina egna källstudier av 

riksdagsprotokoll. 

 

 

1.2 Källmaterial och källkritik 
 

[Jag har] skriftligen… för att möjligen bättre förstås, eller åtminstone icke missförstås af dem, hvilka skulle 

göra sig besvär att vilja någon gång genomögna våra prot:r [protokoll]… uppsatt det anförande, jag nu ämnar 

att inför Höglofl. R. o. Ad. uppläsa.
10

 

 

I denna uppsats har jag låtit källmaterialet få ta ett stort utrymme i anspråk. Det främsta skälet 

till detta tillvägagångssätt är att jag finner den begreppshistoriska metoden som mycket 

kompatibel med redovisandet av många citat. Genom dessa rikliga citat kan också läsaren 

                                                           
9
 Harvard 2006, Möller 2012, s. 9 och Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 170-173, s. 187 

10
 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 281 
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direkt undersöka min begreppsförståelse. Ytterligare en pedagogisk poäng är att förståelsen 

för källmaterialets språkbruk ökar med textmassan. 

Det aktuella källmaterialet utgörs av riksdagsprotokoll (riksdagstryck) från 1865/66 års 

ståndsriksdag, den sista svenska riksdagen av sitt slag. Till största delen har jag använt mig av 

Protokoll hållna hos högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 

år 1865-66 – Första Häftet. (Vilket jag i notapparaten förkortar till R. o. Ad. 1865-66 I.) De 

övriga tre ståndens riksdagsprotokoll har jag använt som komplement till, och för att öka min 

förståelse av, adelsprotokollet. 

Jonas Harvard levererar, i sin avhandling En helig allmännelig opinion, dels en motivering 

till sin användning av riksdagstrycket, dels en kritik av detsamma. Angående motiveringen 

anser han att riksdagstrycket utgör en utmärkt källa för begreppshistorikern, eftersom denna 

källa kan förmedla vilka begrepp ”som ligger till grund för beslutfattandets praxis” och ge en 

begreppsbild ”som är mindre präglad av den borgerliga offentlighetens självförståelse”, som 

komplement till den begreppsbild vilken vanligen presenteras av ”presshistoriker”.
11

 Stats-

vetaren Leif Lewin skriver angående sin användning av ett riksdagsprotokoll att det ”är ett 

utmärkt exempel på hur mycket information det svenska offentliga materialet kan avvinnas.” 

Och att: ”Riksdagstrycket är en ofta underskattad källa.”
12

 Min tidigare användning av riks-

dagsprotokoll, vid uppsatsskrivande, bekräftar att de utgör en utmärkt källa för studiet av 

förståelsen vid ”beslutfattandets praxis”.
13

 Själv upplever jag riksdagstrycken som ganska 

lättlästa, välstrukturerade och förvånansvärt underhållande. En stor fördel är även att de ger 

uttryck åt motstridiga åsikter och därför bör kunna betraktas som någorlunda objektiva. Läs-

glädjen ökas också av att riksdagsdebattörerna, av retoriska skäl, vinnlägger sig om att vara så 

välformulerade som möjligt och gärna anlägger en synnerliggen sarkastisk ton mot sina 

meningsmotståndare. 

Harvard, som verkar ha stor erfarenhet av riksdagstryck, ger även en annan bild. Han 

menar att vid protokollföringen i riksdagen, under senare hälften av 1800-talet, fungerade de 

otryckta riksdagsprotokollen ”som en slags klippbok. Åsiktsfragment och lager av ändringar 

redigerades successivt samman till den sista version som slutligen nådde trycket.” Den något 

nedslående slutsats Harvard kommer fram till i sin källkritik blir: ”De tryckta riksdagsproto-

kollen kan därför under inga omständigheter behandlas som en neutral och rättvisande avbild-

                                                           
11

 Harvard 2006, s. 21, citat från samma sida. 
12

 Lewin 2002, s. 44, not 20 
13

 Här hänvisar jag till min B-uppsats i historia, med titeln ”En storm i ett snapsglas – Slutstriden om det lokala 
vetot 1917”, Lundstedt 2013. 
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ning av vad som yttrades under debatterna.”
14

 Istället bör de betraktas som ett uttryck för hur 

riksdagsledamöterna ville marknadsföra sina åsikter inför ”den utomparlamentariska offent-

ligheten.”
15

 Har man detta i åtanke finner jag ändå ett stort värde i att använda riksdagstryck 

som (stilistiskt förskönade) uttryck för riksdagsledamöternas åsikter. Annat skriftligt material, 

från 1800-talet, torde knappast utgöra lämpligare alternativ för min forskning. 

Jag kommer i följande två avsnitt att förklara 1865 års representationsförslags tillblivelse, 

genom att ge en kort bakgrundshistorik. 

 

 

1.3 Ståndsriksdagen, höglovliga ståndet och självskrivenheten 
 

Historikern Thomas Lindkvist vill tolka ständermötet 1464 som den första egentliga stånds-

riksdagen i Sverige, vid vilken Karl Knutsson av ätten Bonde valdes till kung.
16

 Den av Axel 

Oxenstierna författade 1634 års regeringsform (RF 1634) berörde inte riksdagens befogen-

heter, men väl hur ståndsriksdagen skulle vara sammansatt. Enligt RF 1634 var varje adelsätt 

självskriven till riksdagen, eftersom alla adelsätter
 
 hade rätt att skicka en riksdagsrepresentant 

vardera. Till prästståndets riksdag var alla biskopar och superintendenter självskrivna. Dess-

utom hade varje domkapitel rätt att skicka två representanter. Från borgarståndet var borg-

mästarna självskrivna riksdagsledamöter och de hade också rätt att skicka ytterligare en borg-

are från varje stad. Bondeståndet fick välja en riksdagsrepresentant från varje härad. Över 

huvud taget gav RF 1634 adeln stora privilegier.
17

 

När Kristina blev Sveriges regent år 1644 påbörjade hon en tradition av intensivt ”nyadl-

ande”. Fram till dess hon abdikerade 1654 hade drottning Kristina gett upphov till nästa 70 

nya adelsätter.
18

 Tillsammans med adelsätternas så kallade självskrivenhet, till riksdagsupp-

draget, ledde detta till att adelsståndets riksdagsrepresentation, kallad Höglovliga Ridder-

skapet och Adeln, blev väldigt stor. Under frihetstiden fick adelsståndet representeras av inte 

mindre än cirka 1200 riksdagsledamöter.
19

 Denna siffra torde ha stått sig vid 1865/66 års riks-

dag, eftersom Höglovliga Ridderskapet och Adeln då bevistades, som mest, av 709 röstberät-

                                                           
14

 Harvard 2006, s. 25, närmast föregående citat från samma sida. 
15

 Harvard 2006, s. 26 
16

 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 184 
17

 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 379f 
18

 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 381-388 
19

 Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 147 
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tigade adelsmän. (Många adelsätter visade dock ett svalt intresse för riksdagarna.)
20

 Under 

frihetstiden hade Högvördiga Präst- Ståndet 50, Vällovliga Borgareståndet 80 och Heder-

värda Bonde- Ståndet 150 ledamöter.
21

 

Statsvetaren Peter Olof Gränström citerar 1723 års riksdagsordning (RO 1723) där det står: 

”Uti Adels- Ståndet har hvar Familie en röst; Uti Preste- Ståndet hvar Biskop, Superintendent 

eller Consistorii Fullmäktig en röst, och hvar Prestman en röst; Uti Borgare- Ståndet hvar 

Fullmäktig en röst, och i Bonde- Ståndet äfven hvardera af dess Ledamöter en röst.” I RO 

1723 lagfästs det för första gången att riksdagsledamöterna ska rösta per capita, d.v.s. att 

varje riksdagsman äger en röst.
22

 Redan i 1720 års riddarhusordning (RHO 1720) hade det 

emellertid slagits fast enligt § 14 att: ”Ingen får vid voteringar inläggia mera än ett votum, fast 

han af flere vore befullmäktigad.”
23

 

Gränström förklarar att RO 1723 angav självskrivenheten som en praxis uttolkad av lagens 

anda och han skriver att ” denna representationsrätt kunde utnyttjas antingen genom egen riks-

dagsman – hos adeln hufvudmannen eller närmast berättigade ätteman eller genom att full-

makt öfverlämnades: hos adeln åt medlem af annan ätt.”
24

 Här bör vi emellertid noga 

observera RO 1723 § 7 där det står: ”Utaf Ridderskapet och Adelen infinner sig en af hvar 

Ätt, som Familiens Säte och Stämma hafva skal.” Detta tolkar Gränström som att andan i RO 

1723 var att självskrivenheten innebar ett närvarotvång vid riksdagarna. RHO 1762 lagfäste 

självskrivenheten, men underlät att lagfästa närvarotvånget.
25

 Adelns svala intresse för riks-

dagarna kom att utgöra en pinsamhet som var med om att underminera hela ståndsriksdagen. 

Representationsförslagets upphovsman justitiestatsministern Louis De Geer hävdade t.ex. att 

adelns dåliga närvaro vid riksdagarna var bortom ”anständighetens alla gränser”. Ett låg-

vattenmärke var ett plenum (en sammankomst) på Riddarhuset vid riksdagen 1860, där endast 

fem adelsmän närvarat.
26

 Denna nonchalans gav också reformvännerna många tillfällen att 

håna sina motståndare, vilka ville behålla adelsätternas självskrivenhet vid riksdagarna. Som 

exempel kan vi ta friherre Adam Christian Raab, vars yttrande vid representationsdebatten 

den 5 december 1865 löd: 

                                                           
20

 De adelsmän som antecknat sig som riksdagsledamöter sades ha ”löst pollett till Riddarhuset”, vilket 
markerade att de var röstberättigade. Se Ekman 1966, s. 318. 
21

 Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 147f 
22

 Gränström 1913, s. 166, citat från samma sida 
23

 Gränström 1913, s. 166, not 1 
24

 Gränström 1913, s. 166f 
25

 Gränström 1913, s. 167, not 1, citatet även hämtat från samma not 
26

 Ekman 1966, s. 34 
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Hvad jag icke kan förstå… det är att män, som hvarken saknat förmåga eller tillgångar eller tillfälle att utöfva 

den representationsrätt de egt, men likväl sällan eller aldrig varit här vid andra tillfällen… nu framträda end-

ast för att med tyngden af sitt nej i vågskålen söka bibehålla en rättighet, hvars motsvarande skyldigheter de 

sällan, kanske aldrig uppfyllt… kunnen [ni] påstå eder handla i fäderneslandets välförstådda intresse, då I be-

gagnen eder rättighet endast och allenast för att motsätta eder den reform, hvartill just edra underlåtenhets-

synder gifvit rättmätig befogenhet?
27

 

På grund av denna och andra omständigheter resonerade många adelsledamöter som fri-

herre Johan Liljencrantz, när han sa att ”jag [finner] mig uppmanad att afstå från sjelfskrifven-

hetens ärfda företrädesrätt och lägga min röst för förslaget.”
28

 

Jag ska nu avsluta detta avsnitt med att kort beröra hur De Geer såg på nödvändigheten av 

en helt ny form för nationalrepresentationen, det vill säga riksdagen. I sitt öppningsanförande 

till representationsdebatten på Riddarhuset den 4 december 1865 säger De Geer: 

Ingen kan förneka, att tidens mäktiga ström oemotståndligt verkat och alltjemt verkar upplösande på Stånden, 

såväl i afseende på de privilegier, hvarmed de af ålder varit omgärdade, som i sjelfva grunden för deras till-

varo. Småningom hafva gränserna emellan Stånden bortfallit, så att de numera, med undantag af Preste-St., 

förlorat all betydelse, utom blott i fråga om representationsrätten. I jemnbredd härmed hafva de allmänna be-

greppen menniska och medborgare gjort sig allt mera gällande.
29

 

Sedan fortsätter De Geer med att beskriva hur riksdagens ständer, och samhällsstånden i öv-

rigt, utökats för att rymma allt större medborgargrupper. Men han har kommit fram till slut-

satsen att: 

Vår Ståndsförfattning torde sålunda redan i det närmaste undergått de förbättringar, hvaraf den är mottaglig. 

Den tillfredsställer oss likväl icke i sitt närv:de skick; och skall komma att göra det allt mindre och mindre.
30

 

Ståndsriksdagen valdes av respektive stånds medlemmar i så kallade klassval. Med sin repre-

sentationsreform föreslår istället De Geer en tvåkammarriksdag, vald genom samfällda val, 

eftersom han tycker att: ”Principielt torde den [tvåkammarriksdagen] dock kunna anses mera 

förenlig med de samfälda valen.”
31

 

Svenska Akademiens Ord Bok förklarar uttrycket samfällda val som, val ”där alla röst-

berättigade utgöra en enda korporation (utan uppdelning i klasser).” Och tillägger att: ”Den 

moderna representationsrätten grundas… på samfällda val och rösträtt för individerna såsom 

sådana.”
32

 

 

                                                           
27

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 249 
28

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 213 
29

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 186 
30

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 187 
31

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 188 
32

 SAOB 1964, sp. S462 
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1.4 Den kungliga propositionen om ny nationalrepresentation blir till 
 

När den stora representationsdebatten ägde rum i början av vintern 1865 hade redan de s.k. 

folkvalda stånden, borgar- och bondeståndet, sedan länge krävt en ombildning av Sveriges 

nationalrepresentation. Ett förslag till en sådan ombildning lades fram av en representations-

kommitté 1847, där man sade sig vilja avskaffa klassvalssystemet och ersätta detta med sam-

fällda val.
33

 Förslaget föll i riksdagen följande år, men Ekman menar att det utgör utgångs-

punkten för representationsförslaget Louis De Geer senare författade.
34

 Istället fortsatte riks-

dagen på en gammal linje, med att reformera ståndsriksdagen genom att inkludera allt fler 

medborgargrupper till stånden.
35

 Trots alla utvidgningar kom ståndsriksdagen emellertid ald-

rig att representera mer än en minoritet av svenskarna. Den sista ståndsriksdagen 1865/66 

representerade adelsståndet 0,3 %, prästeståndet 0,4 %, borgarståndet 2 % och bondeståndet 

20-25 % av Sveriges befolkning.
36

 

I 1865/66 års riksdagsprotokoll hållna hos Höglovliga Ridderskapet och Adeln ger oss Per 

Reinhold Tersmeden en detaljerad redovisning för hur stånden gång på gång utvidgats, för att 

kunna inrymma nya, orepresenterade samhällsgrupper. Denna utvidgning hade, enligt Ters-

meden, ägt rum inom alla de fyra stånden, sedan början av 1800-talet.
37

 Ett mycket vanligt ar-

gument hos de som stödde 1865 års representationsförslag, var att andan i 1809 års regerings-

form (RF 1809) sade att klassvalsprincipen, och därmed ståndsrepresentationen, borde över-

ges inom en snar framtid.
38

 Att representationsfrågan stötts och blötts länge och ständigt 

skjutits på framtiden framhåller Carl Axel Mannerskantz i sitt anförande, enligt: 

Försöken att lösa problemet om huru den såsom nödvändig erkända representationsreformen borde utföras… 

hafva emellertid redan under 25 år fortvarat. Det var vid 1840 års Riksdag som man började på allvar arbeta 

på denna stora frågas lösning, och ehuru sedan dess de fleste blifvit och länge varit enige om… att represen-

tationsreformen behöfde och borde ofördröjligen verkställas, har den det oaktadt allt hittills blifvit uppskjut-

en, emedan kampen emellan de samfälda valens och stånds- och klassvalens anhängare under tiden utan 

uppehåll fortgått.
39

 

                                                           
33

 Ekman 1966, s. 48 och R. o. Ad. 1865-66 I, s. 228 
34

 Ekman 1966, s. 30 
35

 Se t.ex. Ekman 1966, s. 32. 
36

 Harvard 2006, s. 112 
37

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 238f 
38

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 206f, 209, 213, 219f, 222, 223f, 252 och 262 
39

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 265 
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Detta yttrande bekräftas av näste talare, friherren och finansministern Johan August Gripen-

stedt, som säger: 

Jag erinrar mig ännu lifligt då jag för mer än 25 år sedan… för första gången inträdde på detta rum… Ett 

bland de ämnen, som då först mötte mig, var denna samma fråga om representationssättets ombildning, 

hvilken nu är under behandling… Då sedermera, för snart 18 år sedan, jag oförmodat kallades att intaga en 

plats i Konungens Råd, var den första vigtiga åtgärd, hvari jag hade att deltaga, framläggandet af det då utaf 

Konungen beslutna förslaget till representationens ombildning.
40

 

Och som ett sista, lysande exempel på att en lösning av representationsfrågan var mycket 

efterlängtad hos många, tar jag yttrandet av Carl Jakob von Schantz. 

Bevistandet af mer än 13 riksdagar har städse öfvertygat mig om behofvet af en omsättning i representations- 

sättet… För mig stående vid brädden af min graf, återstår blott att tacka en mild Försyn, som unnat mig att 

lefva så länge, att jag med ett längtande ja fått mottaga det nu föreliggande förslaget.
41

 

Huvudrollsinnehavaren i det slutliga representationsdramat, som kan sägas ha varat under 

åren 1861-65, var utan tvekan friherre Louis De Geer (1818-1896). När De Geer inträdde i 

kungens konselj (regering) 1858, under slutet av Oscar I:s regering, hade han utmärkt sig gen-

om en juridisk kometkarriär och som skönlitterär författare. I praktiken hade redan kronprins 

Karl övertagit ledarskapet av konseljen och han utsåg De Geer till justitiestatsminister på 

grund av dennes stora juridiska kompetens och för att De Geer dessutom stod utanför alla 

”partifraktioner”. Den blivande kungen (sedermera Karl XV) antog att De Geer skulle bli en 

foglig minister, som skulle hålla sig inom sitt expertområde och inte störa kungen med råd 

och åsikter. Karls antagande styrktes av att De Geer inte hade visat några politiska ambitioner 

och till och med tackat nej till ett tidigare erbjudande om posten som justitiestatsminister.
42

 

Politiskt är det inte lätt att placera De Geer. I sitt skönlitterära författarskap hade De Geer 

”gett uttryck åt en dragning åt liberala och demokratiska idéer.”
43

 Samtidigt var han mycket 

stolt över sin aristokratiska börd och verkar ha trivts bäst med konservativt sinnade personer. I 

sina senare memoarer angav ”De Geer också, att hans ambition varit att föra fram liberala 

idéer endast så lång att han till väsentlig del kunde räkna med de konservativas bistånd.”
44

 

Och i början av sin politiska karriär förklarade han att: ”Kompromissen skulle bli hans arbets-

metod.”
45

 Men De Geer hade länge sympatiserat med 1847/48 års representationsförslag, 

                                                           
40

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 267. Av citatet får man lätt intrycket att Gripenstedt var en gammal man. Så var dock 
inte fallet, han torde endast varit 52 år 1865. Emellertid hade han redan en lång politisk karriär bakom sig. Se 
Ekman 1966, s. 428. 
41

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 340 
42

 Ekman 1966, s. 28f 
43

 Ekman 1966, s. 30 
44

 Ekman 1966, s. 31 
45

 Ekman 1966, s. 29 
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eftersom han höll med de liberala krafter som ansåg att ”Fyrståndsriksdagens existens… 

[hade] en paralyserande och förlamande inverkan på det politiska livet.”
46

 Och han ansåg till 

och med att för Sveriges bästa skulle adeln behöva försvinna som politiskt stånd. 

Under den s.k. ståthållarstriden 1859-60 lovade den skandinaviskt sinnade Karl XV norr-

männen att sanktionera stortingets upphävande av Sveriges ståthållarämbete, över Norge. 

Kungens löfte tillintetgjordes emellertid av hans egen ministär, med stöd av en nationalistisk 

riksdagsopinion. Efter denna händelse kom, helt naturligt, samarbetet mellan Karl XV och 

hans ministrar att fungera dåligt. Kungen gav också allmänt uttryck för en önskan att byta ut 

ministrarna De Geer och Gripenstedt, men vågade inte eftersom de hade ett starkt stöd av 

riksdagen.
47

 Då De Geer ansåg sig redan ha ”brutit Minister-halsen” av sig, började han 

vintern 1861 arbeta på ett förslag till en ombildning av nationalrepresentationen.
48

 Grunden i 

De Geers förslag utgjordes av en tvåkammarriksdag byggd på samfällda val. Ekman menar 

att det är omtvistat om De Geer utarbetade sitt representationsförslag helt självständigt, men 

anser sig själv kunna visa att De Geer hela tiden fick ett starkt stöd av finansministern Johan 

August Gripenstedt.
49

 Innan De Geer presenterade sitt representationsförslag för Karl XV 

hade han försäkrat sig om de övriga ministrarnas stöd.
50

 Sommaren 1861 lade De Geer fram 

sitt förslag inför Karl XV och begärde att få avgå om kungen inte stödde förslaget.
51

 Karl XV 

svarade att han skulle tänka på saken och återkomma med besked efter sitt statsbesök hos 

kejsar Napoleon III, samma sommar. De Geer var helt inställd på att få avgå. Men vid hem-

komsten sade sig kungen helt oväntat stödja representationsförslaget, eftersom han menade 

sig ha fått det rådet av Napoleon III. Som vanligt utgick Karl XV, i första hand, från vad som 

kunde gynna hans skandinavism.
52

 En minst lika stor orsak till att kungen stödde De Geers 

förslag var emellertid att en gemensam skrivelse inkommit till Kungl. Maj:t från borgar- och 

bondeståndet, med en begäran att regeringen skulle utarbeta ett nytt representationsförslag. 

Denna skrivelse inkom i oktober 1860.
53

 

Ytterligare en stor seger för De Geer var genomförandet av kommunalreformen, eftersom 

De Geer tänkte sig att de nybildade kommunerna, via landstingselektorer, skulle utgöra val-

                                                           
46

 Ekman 1966, s. 19 
47

 Ekman 1966, s. 38-40 
48

 Ekman 1966, s. 29 och 36 
49

 Ekman 1966, s. 45. I not 2 skriver Ekman: ”I brev till Sibbern skrev De Geer långt senare, att Gripenstedt från 
början varit positivt inställd men inte deltagit i själva utarbetandet av representationsförslaget.” 
50

 Ekman 1966, s. 46 
51

 Ekman 1966, s. 36-38 
52

 Ekman 1966, s. 53-57 
53

 Ekman 1966, s. 48 
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korporationer för den planerade första kammaren.
54

 Huvudförfattaren bakom kommunal-

reformen var civilministern Gerhard Lagerstråle.
55

 Enligt Ekman ”slussades” de nya kommu-

nallagarna genom 1859/60 års riksdag, för att sedan fastslås år 1862.
56

 

Karl XV:s tillfälliga stöd och den genomförda kommunalreformen gjorde att De Geer 

kunde lägga fram sitt förslag till en ombildning av nationalrepresentationen, som en kunglig 

proposition den 5 januari 1863.
57

 Vid riksdagen 1862/63 uppmärksammades ”det stora jubel 

förslaget väckt” och trots prästeståndets reservation lades förslaget som vilande, med möjlig-

het att bli slutgiltigt antaget vid följande riksdag.
58

 Genom framläggandet av representations-

förslaget vann De Geer en stor popularitet, i första hand inom borgar- och bondeståndet samt 

utanför riksdagen.
59

 Under representationsdebatten 1865 erkände till och med en av giganter-

na hos reformmotståndarna, och den tidigare ledaren för de konservativa junkerpolitikerna, 

greve Henning Hamilton
60

 att: ”Man kallar H. Exc. Justitie-Stats-Ministern landets populäras-

te man, och han är det.”
61

 När konstitutionsutskottet behandlade representationsförslaget för 

att ånyo framläggas inför Rikets Ständer 1865, skickade bondeståndet ett brev till De Geer för 

att betyga honom om deras stöd. Delar av brevets innehåll, daterat den 27 november, löd: 

Bondeståndets ställning till frågan borde visserligen icke vara något tvifvel underkastad… För att före afgör-

andets stund förekomma hvarje splittring af de krafter, som fordras för det stora målets vinnande, har bonde-

ståndet derför trott sig böra hos eders excellens vördsamt anhålla att eders excellens behagade inför Hans 

Majestät Konungen tolka bondeståndets oförändrade nitälskan för det nådiga förslagets upphöjande till 

grundlag.
62

 

Slutet av De Geers svarsbrev, vilket bondeståndet erhållit innan den 2 december, löd: ”För 

den välvilja emot mig, som bondeståndet genom eder uttalat, beder jag eder till ståndet åter-

bära uttrycken af min varma tacksamhet och djupa erkänsla.”
63

 Representationsförslaget hade 

alltså gjort Louis De Geer till en ”folkets man”. 

Stödet från Karl XV var däremot ständigt osäkert och vacklande, eftersom kungen hellre 

lyssnade på sina ”informella” och konservativa rådgivare Gillis Bildt och Gustaf Lagerbjelke, 

                                                           
54

 Se mer härom i mitt avsnitt ”Lokal, direkt demokrati i jämförelse med öppna val”. 
55

 Lagerstråle var även morbror till De Geer och riksdagsledamot av Riddarhuset. 
56

 Ekman 1966, s. 52. De nya kommunallagarna var emellertid inga grundlagar, utan ersatte de då gällande 
sockenstämmoförordningarna, enligt min handledare doktor Erik Nydahl. 
57

 Ekman 1966, s. 52 
58

 Harvard 2006, s. 141. Eftersom en ny riksdagsordning innebar en ändring av Sveriges grundlag, krävdes det 
att representationsförslaget antogs som vilande, för att sedan definitivt antas av nästkommande riksdag. Se 
Möller 2011, s. 37 not 10. 
59

 Se t.ex. R. o. Ad. 1865-66 I, s. 256. 
60

 Ekman 1966, s. 78-83 
61

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 303 
62

 Bd. 1865-66 I, s. 236f 
63

 Bd. 1865-66 I, s. 239 
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än på sina Statsråd.
64

 Karl XV:s skandinavism nådde sin kulmen sommaren 1863, då han 

gjorde upp unionsplaner med hjälp av ”hemliga agenter” och ”dolda rådgivare”. Då, liksom 

tidigare, vände kungen sina egna statsråd ryggen och konsulterade hellre med de norska stats-

råden.
65

 Att kungen personligen tvekade att stödja representationsförslaget 1865, trots att det 

utgjorde en kunglig proposition, var reformmotståndaren Nils Tersmeden inte sen att på-

peka.
66

 

Inom adeln kom reformmotståndet att ledas av, framför andra, kammarherre Nils Tersmed-

en och greve Henning Hamilton.
67

 Övriga som ingick i denna konservativa s.k. Phoenixadel, 

namngiven efter sin inofficiella möteslokal på hotell Phoenix i Stockholm, var bland andra: 

Erik Sparre, Gustaf Lagerbjelke och Gillis Bildt. Där senare kungens favorit Bildt kom att 

byta åsikt, när kungen gjorde så. (D.v.s. Bildt ”röstade för uniformen”.)
68

 

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Min första avgränsning är att studera demokratiuppfattningen hos riksdagsledamöterna vid 

1865/66 års ståndsriksdag. Om jag begränsar mig till aktuella riksdagstryck erhåller jag (upp-

skattningsvis) några tusen sidor källmaterial, fördelade på sju volymer.
69

 Under denna, den 

sista ståndsriksdagen, avhandlades två ärenden av högsta dignitet, ett förslag till ett fri-

handelssystem av finansministern Johan August Gripenstedt och förslaget till nationalrep-

resentationens ombildning av justitiestatsministern Louis De Geer.
70

 Det allt överskuggande 

riksdagsärendet var De Geers förslag om en ny riksdagsordning.
71

 Väljer jag att koncentrera 

mig på denna så kallade representationsdebatt återstår 558 sidor, fördelade på tre volymer.
72

 

Av skäl jag återkommer till i början av mitt analyskapitel, är här bonde- och borgareståndet av 

mindre intresse. Då återstår 515 sidor riksdagsprotokoll, fördelade på två volymer. På grund 
                                                           
64

 Ekman 1966, s. 39f och 53 
65

 Ekman 1966, s. 39ff 
66

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 225 
67

 Henning Hamilton lät sig motvilligt övertalas till att bli reformfiendernas ”symboliske” anförare. Det som 
gjorde greven så viktig för reformmotståndarna var att han utgjorde en synnerligen meriterad och aktad 
politiker, som de kunde samlas kring. Hamilton hade tidigare varit bl.a. landshövding, statsråd och svensk 
minister i Köpenhamn. 
68

 Ekman 1966, s. 217, 220f, 428 
69

 En volym från prästståndet och två volymer vardera från de övriga tre stånden. 
70

 Ekman 1966, s. 190f 
71

 Se t.ex. bonde- och borgareståndets riksdagsdeputationer i R. o. Ad. 1865-66 I, s. 9-12. 
72

 Bondeståndets ledamöter var eniga och därför förekom där ingen representationsdebatt. Se angående detta 
Bd. 1865-66 I, s. 242. 
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av trycket från majoriteten av den utomparlamentariska opinionen, beslutade prästeståndet att 

”ställa sitt votum i efterhand” och invänta resultatet av adelsståndets röstning.
73

 Doktor 

Sandberg i prästeståndet är den som kommer med detta förslag, med den motiverande frågan: 

”Hvarföre skola 700 krigare och Riddersmän framskjuta en liten flock af vapenlösa Prester i 

den brinnande striden såsom avant-garde för att mottaga de första skotten?”
74

 Trots att en 

mycket lång debatt sedan följde inom prästeståndet, stod de fast vid sitt beslut och röstade så 

som adelsståndet.
75

 

Eftersom en ändring av Sveriges nationalrepresentation också innebar en ändring av 

Sveriges grundlag, så krävdes alla de fyra ståndens antagande av representationsförslaget, 

samt att förslaget varit ”vilande” från föregående riksdag.
76

 Inom forskarvärlden råder det där-

för konsensus om att slutstriden om representationsreformen avgjordes hos adelsståndet på 

Riddarhuset den 7 december 1865.
77

 Den del av det politiska adelsståndets protokoll från 

1865/66 års riksdag som berör representationsdebatten utgör 228 sidor i en volym, vilket jag 

anser vara en hanterbar mängd primär information. 

  

                                                           
73

 Pr. 1865-66 I, s. 193f. 
74

 Pr. 1865-66 I, s. 189 
75

 Pr. 1865-66 I, s. 437 
76

 Ekman 1966, s. 13 och Möller 2011, s. 37 not 10 
77

 Se t.ex. Ekman 1966, s. 351ff, Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 173 och Möller 2012, s. 22. 
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2 SYFTE 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att försöka belysa demokratiuppfattningen hos det politi-

ska ståndet Ridderskapet och Adeln, så som den kom till uttryck i debatten om representa-

tionsreformen vid 1865/66 års svenska riksdag. Jag undersöker först demokratiuppfattningen 

hos den svenska adeln vid mitten av 1800-talet, för att sedan jämföra denna med den gängse 

nutida demokratiuppfattningen, som av Lauri Karvonen benämns ”västlig, liberal demokrati” 

och anlägger det formella perspektivet på detta demokratibegrepp.
78

 Vid jämförelsen mellan 

demokratiuppfattningen i dåtid och nutid, betraktas demokratibegreppet ur ytterligare två per-

spektiv. Då jag anlägger min problemformulering, betraktar jag demokratibegreppet å ena 

sidan deskriptivt, å andra sidan normativt.
79

 Jag antar att: vid jämförelser mellan uppfattningar 

som konvergerar (liknar varandra) deskriptivt kan uppfattningarna antingen konvergera eller 

divergera (skilja sig åt) normativt. Uppsatsens övergripande problemformulering är: 

Vilka skillnader respektive överensstämmelser kan vi urskilja av demokratiuppfatt-

ningen hos det politiska ståndet Ridderskapet och Adeln, vid mitten av 1800-talet, om vi 

använder nutidens dominerande demokratisyn som referensram? 

I undersökningssyfte delar jag upp den övergripande problemformuleringen i följande 

mindre frågeställningar, när jag analyserar mitt källmaterial: 

1. Hur uppfattade Ridderskapet och Adeln demokratibegreppets innehåll deskriptivt, 

objektivt? 

2. Hur värderade Ridderskapet och Adeln demokratibegreppet?
80

 

3. Kan fråga 1 och 2 besvaras olika beroende av om debattinlägget från en reformvän 

eller en reformmotståndare studeras? 

Jag använder mig hela tiden implicit av frågeställning 1-3, när jag gör min begrepps-

jämförelse mellan dåtid och nutid, men under forskningens genomförande har jag behövt 

komplettera dessa med ytterligare analysfrågor. Samtliga frågor syftar dock till att belysa min 

övergripande problemformulering.  

                                                           
78

 Karvonen 1997, s. 14 och 17. För definitioner av nämnda begrepp hänvisas till avsnittet 
”Demokratibegreppet”. 
79

 En mer ingående förklaring ges i uppsatsens metodkapitel. 
80

 Frågeställning två kan alternativt formuleras: ”Hur uppfattade Ridderskapet och Adeln demokratibegreppets 
innehåll normativt, subjektivt?” 
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3 METOD 
 

Man måste tro, att tiden skall gå baklänges, för att i den erfarenhet, vi ega om vår nuv:de [nuvarande] 

representations-forms lämplighet under flydda tider, se en borgen för att den skall verka på samma sätt 

framdeles under nya tider och förändrade förhållanden.
81

 

     Louis De Geer 

 

Först vill jag poängtera att jag i möjligaste mån haft ambitionen att låta riksdagsprotokollen 

tala för sig själva. Detta för att undvika, vad hermeneutikerna kallar, en ”blockerande förför-

ståelse”. Att närma sig det empiriska materialet starkt teoristyrd kan underlätta tolkningen, 

men kan också verka i någon mån förblindande genom att ge upphov till starka fördomar.
 82

 

Jag har tagit fasta på faran med stark teoristyrning och använder därför teorier snarare meto-

dologiskt, än i förklarande syfte. Den tidigare forskningen har mest fått bilda en ”ram” runt 

texten i riksdagsprotokollen.
83

 

Vid analysen av källmaterialet tillämpas en begreppshistorisk ansats, eftersom uppsatsens 

syfte är att belysa förståelsen och värderingen av begreppet demokrati. Min grundläggande 

hermeneutiska uppfattning av all kunskapsinhämtning leder mig till att även utföra en kompa-

ration, där jag jämför hur demokratibegreppet kan ha uppfattats vid mitten av 1800-talet, med 

hur samma begrepp uppfattas av min samtid. Motiveringen till denna dubbla analysmetodik är 

min övertygelse att läsaren, vid den oundvikliga tolkningsprocessen, alltid översätter begrepp 

till synonymer hämtade från sitt eget språk och sin egen samtid. För en förklaring av detta 

fenomen hänvisar jag till boken Social History av Miles Fairburn.
84

 Vi kan med Fairburn säga 

att begreppstolkningen, eller om vi så vill begreppsjämförelsen, handlar om att ”making the 

strange familiar”.
85

 

  

                                                           
81

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 189 
82

 Fhanér 1978, s. 81. Boken ”Psykologi som förklaring, förståelse och kritik”, av Stig Fhanér, är främst en 
lärobok i vetenskapsteori och är därför aktuell även utanför psykologidisciplinen. 
83

 Jag har här låtit mig inspireras av mina tidigare studier av den babyloniska Talmud, där den kommenterande 
Gemara- texten bildar en ram runt den heligare Mishnah- texten (den Muntliga Lagen). Illustration av en tryckt 
sida i Talmud finns i Steinsaltz 1996, s. 82. 
84

 Fairburn 2010, s. 217f 
85

 Fairburn 2010, s. 218 
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3.1 Användandet av begreppshistoria som metod 
 

Jonas Harvard skriver i sin avhandling att: ”I trivial mening är… all forskning som behandlar 

språkligt formulerade tankar och idéer begreppshistorisk.” Jag låter emellertid, liksom Har-

vard, termen begreppshistoria beskriva en metod där jag främst undersöker vilka betydelser 

särskilt ”laddade” uttryck är bärare av.
86

 Enligt förklaringen som ges i avhandlingen Demo-

krati bortom politiken, av Anna Friberg, benämner begreppshistorien dessa uttryck grund-

läggande begrepp.
87

 I min uppsats undersöks speciellt det grundläggande begreppet demo-

krati, men då måste också synonymer till, och diverse verbformer av, detta ord studeras. 

Dessa utgör, enligt den begreppshistoriska terminologin, det grundläggande begreppets sem-

antiska fält, alltså andra ord som kan förklara eller definiera det grundläggande begreppet.
88

 

Här bör jag flika in med en förklaring av skillnaden mellan ord och begrepp, som görs inom 

den begreppshistoriska disciplinen. Relationen mellan dessa är asymmetrisk, så att ett 

”begrepp… alltid [är] ett ord, men ett ord är inte alltid ett begrepp.”
89

 I den begreppshistoriska 

terminologin har ett ord endast en betydelse, men ett begrepp kan även vara mångtydigt. 

Härav följer att ett begrepp kan beskrivas med ett eller flera ord, medan det omvända inte 

alltid är möjligt.
90

 Kombinerar vi Fribergs förklaringar med Harvards; innebär mitt använd-

ande av begreppshistoria som metod att jag betraktar demokratibegreppet som bärare av flera 

implicita eller ”dolda” betydelser, innan jag utforskat begreppets semantiska fält.
91

 Jag menar 

sålunda att flera betydelser som mer eller mindre automatiskt tillskrevs begreppet demokrati 

vid 1800-talets mitt, inte är lika transparenta för min samtid. 

En kritik (eller komplettering) av både Fribergs och Harvards användning av den begrepps-

historiska metoden är att man måste tydliggöra att ett begrepp är bärare av två lika viktiga 

betydelsedimensioner. Med detta resonemang menar jag att förståelsen (deskriptionen) av ett 

begrepp kan förändras över tid, men även om beskrivningen av begreppet inte förändrats kan 

ändå värderingen av begreppets betydelse förändras.
92

 Alltså kan nutidens förståelse av 

demokratibegreppet vara (ungefär) densamma som vid 1800-talets mitt, men den ”normativa 
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 Harvard 2006, s. 27, föregående citat från samma sida 
87

 Friberg 2012, s. 54 
88

 Friberg 2012, s. 57f 
89

 Friberg 2012, s. 56 
90

 Friberg 2012, s. 56. Så som jag förstår disciplinen begreppshistoria finns det heller ingen anledning att 
beskriva ord, eftersom dessa är ”entydiga”. 
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 Friberg 2012, s. 57f och Harvard 2006, s. 27 
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 Både Friberg och Harvard verkar helt koncentrera sig på deskriptionen och negligera värderingen, av 
begreppen. Kanske ligger denna svaghet hos begreppshistoria som metod. 
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arkitekturen”
93

 kring begreppet kan samtidigt vara helt annorlunda. Vid riksdagen 1865-66 

kan ordet ha spelat på helt andra känslomässiga strängar än de känslor det väcker vid en nu-

tida, svensk riksdagsdebatt. 

Inom den moderna begreppshistoriska forskningstraditionen utmärker sig främst två inrikt-

ningar, den tyska Begriffsgeschichte
94

 och den engelska Cambridgeskolan.
95

 Begriffsgesch-

ichte har koncentrerat sig på att analysera utvecklingen av det politiska språket och kopplar 

denna till samhällsförändringar, till förändringar på kollektiv nivå.
96

 Alltså hör Begriffs-

geschichte hemma inom den stora humanvetenskapliga inriktning som kallas strukturalism.
97

 

Begriffsgeschichte har även begränsat sig periodiskt, till tiden 1750-1850 vilket inriktningen 

betraktar som en Sattelzeit (sadeltid), då företrädarna menar att Europas politiska språk 

formades.
98

 Friberg förklarar att ”radikala förändringar i samhället [1750-1850], däribland 

den franska revolutionen, väckte… en känsla av att det inte längre var möjligt att förutspå 

framtiden på basis av det förflutna.”
99

 Begreppen kunde då inte längre definieras bakåt i tiden, 

i linje med tidigare erfarenheter, utan gavs istället nya innebörder som hänvisade till fram-

tiden. Demokratibegreppet, till exempel, omdefinierades från att, som innan die Sattelzeit, låta 

sig förklaras av antikens Aristoteles; till att peka mot en utopisk framtid.
100

 Harvard hävdar 

dock att det politiska språket ingalunda varit statiskt därefter och skriver: ”De centrala 

politiska begreppen var förvisso etablerade 1850, men utrymmet för tolkningsstrider 

kvarstod.”
101

 

Cambridgeskolan uppstod i polemik mot, vad man ansåg, Begriffsgeschichtes alltför 

övergripande och statiska syn på begreppen. Istället förespråkade Cambridgeskolan rekon-

struktioner av intentionerna bakom begreppens användande på individnivå.
102

 Alltså strävar 

Cambridgeskolan efter att framforska aktörsperspektiv.
103

 

Harvard menar att han i sin mera övergripande förklaringsambition ligger närmast Be-

griffsgeschichte. Samtidigt hävdar Harvard att hans ansats att ”lyfta fram den lingvistiska 

kontext som riksdagsdebatterna utgjorde” ligger närmast Cambridgeskolans metodik.
104

 För 

                                                           
93

 Harvard 2006, s. 28 
94

 Det tyska ordet för ”begreppshistoria”. 
95

 Harvard 2006, s. 26-31 och Friberg 2012, s 54f not 114 
96

 Harvard 2006, s. 30 
97

 Florén & Ågren 2012, s. 163 
98

 Harvard 2006, s. 30 
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 Friberg 2012, s. 63. Se även citatet av Louis De Geer (R. o. Ad. 1865-66 I, s. 189) i början av detta kapitel. 
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 Friberg 2012, s. 63 
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 Harvard 2006, s. 30 
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 Harvard 2006, s. 27f och 30 
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 Florén & Ågren 2012, s. 137f 
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 Harvard 2006, s. 30 
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att rättfärdiga sin kombination av dessa två stridande forskningsinriktningar hänvisar Harvard 

till Melvin Richter, vilken menar att skolorna endast skiljer sig åt genom olika terminologi, 

men att de egentligen använder samma metod.
105

 

I ett introduktionsavsnitt till sin avhandling gör Friberg en grundlig genomgång av den 

tyska skolan Begriffsgeschichte, men hon nämner bara Cambridgeskolan i förbigående.
106

 Fri-

berg förklarar, tydligare än Harvard, att hon valt Begriffsgeschichte; eftersom den tyska skol-

an kombinerar synkrona (inom samtiden) och diakrona (under längre tid) analyser av begrep-

pen. Cambridgeskolan, däremot, tillåter egentligen endast synkrona analyser.
107

 

I föreliggande arbete studerar jag enskilda individers yttranden i 1865 års riksdagsdebatt 

om representationsreformen, men mitt syfte är att få fram en övergripande bild av denna tids 

demokratibegrepp, hos det politiska adelsståndet. För mig står alltså ett begrepp i fokus och 

inte de individer som använde detta begrepp. Samtidigt verkar Cambridgeskolan inte tillåta 

min komparativa studie dåtid – nutid, vilken kan sägas vara en diakron begreppsanalys. Med 

utgångspunkt från ovan förda resonemang har även jag valt den tyska skolan Begriffs-

geschichte framför Cambridgeskolan, alltså anlägger föreliggande studie ett strukturalistiskt 

perspektiv (dock med en stark influens av aktörsperspektiv).
108

 

Min forskningsuppgift, vilken jag praktiskt anammat från Harvard, är i en vid mening att 

”förmedla en historisk strid om begrepp och deras användning”.
109

 Här intresserar jag mig 

främst för demokratibegreppet; vilket betyder att jag även måste analysera närliggande be-

grepp, de viktigaste av dem som utgör demokratibegreppets semantiska fält. För att få en så 

autentisk bild av begrepp och deras kontext som möjligt, använder jag mig flitigt av citat. Då 

min studies lingvistiska kontext främst utgörs av en mycket omfattande riksdagsdebatt hos 

Ridderskapet och Adeln, hämtas merparten av citaten från detta stånds debatt om representa-

tionsreformen den 4:e, 5:e, 6:e och 7:e december år 1865. I citaten har jag varken normaliserat 

stavning eller ordföljd och all kursivering är i original, om annat ej anges. Vid analysen 

jämför jag hela tiden de framforskade begreppen för 1865 års demokratiuppfattning med min 

samtids demokratisyn. Jag gör emellertid inte en så grundlig utforskning av demokrati-

begreppets semantiska fält att jag ”plockar isär” begreppet tills jag kommer till entydiga ord. 

                                                           
105

 Harvard 2006, s. 29 not 73 
106

 Friberg 2012, s. 54-65. Cambridgeskolan omnämner hon endast på s. 54f. i fotnot 114. 
107

 Friberg 2012, s. 54f not 114 
108

 Även Friberg hänvisar till Richter, och andra forskare, som vill kombinera Begriffsgeschichte och Cambridge-
skolan. Se Friberg 2012, s. 54f not 114. Liksom Harvard måste jag erkänna att jag inte är ”renlärig”, eftersom ett 
aktörsperspektiv ständigt tenderar att tränga fram i min uppsats. Jämför med hur metodanvändningen beskrivs 
i Harvard 2006, s. 30f. 
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 Harvard 2006, s. 31 
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Det finns ingen anledning till detta eftersom studiens avsikt är jämförelsen mellan, och 

förståelsen samt värderingen av demokratibegreppet, dåtid – nutid, och inte att göra en långt 

driven semantisk analys av begreppet. För mitt ändamål torde det räcka med att över-

sätta/tolka komplexa begrepp till andra mer kända (men kanske lika komplexa) begrepp. Detta 

är avsikten med min användning av nedanstående demokratidefinition. 

 

3.2 Demokratibegreppet 
 

Den nutida definitionen av begreppet demokrati som föreliggande uppsats utgår ifrån är hämt-

ad från boken Demokratisering av Lauri Karvonen. Jag har ur denna bok valt den gängse 

västliga, liberala demokratiuppfattningen; där demokrati definieras utifrån formerna för dess 

utövande och därför kallas formell demokrati.
110

 Ordet demokrati har grekiskt ursprung och 

kan översättas med folkvälde. Karvonen förklarar att i den förhärskande synen på begreppet 

demokrati är formen central, ”men den är trots allt ett instrument, ett medel för folkviljans för-

verkligande. Demokratins former och procedurer fungerar i den mån de hjälper till att omsätta 

folkets vilja i politisk handling.”
111

 Innan jag går närmare in på själva demokratidefinitionen 

måste jag emellertid nämna ett par motsättningar som finns inom den västliga, liberala demo-

kratiuppfattningen. Idealet är egentligen direkt demokrati; men av praktiska skäl får man som 

regel nöja sig med representativ demokrati, där majoritetens vilja uttrycks via folkvalda före-

trädare.
112

 Den grundläggande metoden för att avgöra folkviljan är majoritetens röst i all-

männa val. Samtidigt är den liberala demokratisynen individualistisk, vilket kommer till 

uttryck genom att varje individ tillskrivs oförytterliga rättigheter. Individualismen i kom-

bination med rättstatsidén, enligt vilken samhällets rättssäkerhet betonas, medför en strävan 

att söka motverka majoriteters förtryck av minoriteter. Risken för majoritetsförtryck är alltid 

överhängande i en demokrati, eftersom där ska råda en fri konkurrens mellan olika politiska 

åsikter. Detta leder alltid till en spänning mellan kollektivets (majoritetens) och individens 

(minoritetens) rättigheter.
113

 Alltså finns det ingen stat som till fullo lever upp till den demo-

kratidefinition som jag nu presenterar. 

Karvonens bok redogör utförligt för en demokratidefinition av den svenske statsvetaren 

Axel Hadenius, enligt vilken en demokrati skall ”betygssättas” efter hur väl den uppfyller 
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följande sju kriterier. För att en stat skall definieras som en demokrati förutsetts den ha (högt 

betyg angående): 

1. allmän och lika rösträtt 

2. öppna val – ”Detta betyder att flera konkurrerande alternativ skall finnas uppställda 

och valutgången inte skall vara bestämd på förhand genom restriktioner och regler-

ingar.” 

3. korrekta val – ”valhemligheten bör respekteras, inget valfusk, utbrett manipulerande… 

eller statligt favoriserande av något partis kampanj får förekomma” 

4. effektiva val – ”De valda organen måste besitta faktisk makt.” 

5. föreningsfrihet – ”mätt i termer av rätt att bilda politiska partier och fackföreningar” 

6. åsiktsfrihet – ”som består av yttrandefrihet och tryck- eller mediafrihet” 

Vidare förutsätts den demokratiska staten inte stödja: 

7. politiskt förtryck och politiskt våld – ”dvs. systematiskt undertryckande och trakasser-

ande av oppositionella grupper genom myndigheternas försorg”
114

 

Det är denna sjupunktersdefinition som utgör den nutida referensramen, vid min jämförelse 

mellan det tidiga 2000-talets demokratibegrepp och det begrepp som framkommer vid mitten 

av 1800-talet.
115

 

Så långt förståelsen av demokratibegreppet, men min undersökning handlar också om en jäm-

förelse av detta begrepps värdering, dåtid – nutid. Karvonen skräder inte orden, när han för-

klarar den vitt omfattade åsikten att demokratin är överlägsen alla andra statsvetenskapliga 

ideologier. Han skriver: 

De dramatiska landvinningar som den västerländska demokratimodellen gjort under de senaste decennierna 

har övertygat många bedömare om att Väst definitivt vunnit den grundläggande ideologiska striden i världen. 

Det anses inte längre föreligga fundamental oenighet om vilket samhällssystem som är att föredra. Det är 

bara en tidsfråga när den övervägande delen av världen övergått till demokrati av västligt snitt.
116
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 Karvonen 1997, s. 22-25, citaten är hämtade från definitionsförklaringarna på s. 23f. 
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I min samtid är demokrati ett av de mest positivt laddade orden, som används i den politiska 

vokabulären. En allmän, och ytterst sällan motsagd, uppfattning är att demokrati står för det 

som är ”rätt” och ”gott”.
117

 

 

3.3 Meritokratibegreppet 
 

Jag anser att demokratidefinitionen av Axel Hadenius måste kompletteras med ytterligare ett 

viktigt begrepp, i det nutida demokratibegreppets semantiska fält. Detta begrepp går under be-

nämningen meritokrati, vilket vi ungefärligen kan översätta till ”prestationsvälde”. 

Eftersom Karvonens bok i sin helhet försummar att behandla meritokratibegreppet, an-

vänder jag mig av artikeln Intelligensen som överklass, publicerad 2004-07-15 i Dagens 

Nyheter, av historikern och journalisten Henrik Berggren. Som den sista livskraftiga, politiska 

utopin beskriver Berggren ”föreställningen om ett samhälle som rättvist belönar våra presta-

tioner efter förmåga.” Och han fortsätter med påståendet att ”det är en dröm som är gem-

ensam för liberaler och socialister.” Eftersom ”det finns en underliggande konsensus i det 

moderna samhället… att förmåga och talang ska bestämma vår sociala position - inte arv, 

börd eller förbindelser.” Meritokrati är uttrycket för denna utopi, vilket formulerades 1958 av 

den engelske sociologen och socialdemokratiske ideologen Michael Young, i boken The rise 

of the meritocracy. Youngs bok var dock i sig en dystopi, men trots detta har ordet meritokrati 

värderats positivt hos förespråkarna för demokrati, d.v.s. hos liberaler och socialdemokrater. 

Historiskt sett var övergången från det feodala samhället till demokrati, lika mycket en över-

gång från aristokrati till meritokrati. Berggren, som har en kluven inställning till meritokrati-

begreppet, menar att övergången till meritokratin aldrig blev fullständig (något som även libe-

ralerna tvingats leva med) och skriver att ”dagens Sverige, [är] ett land som vimlar av obegåv-

ade människor som framgångsrikt låtsas vara intelligenta.”
118

 

 

  

                                                           
117

 Som flitig nyhetskonsument har jag blivit uppmärksam på att Karvonens översvallande, positiva bedömning 
av den västerländska demokratins framtidsutsikter, förmodligen är starkt präglad av 1990-talets europeiska 
eufori över Berlinmurens fall. Flera senare världshändelser, framför allt en ökning av spänningen Nord-Syd och 
en kraftigt tilltagande extremistisk islam, har gjort att demokratins framtid ter sig mörkare under det tidiga 
2000-talet. 
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Patrik Lundstedt 670512 pa.lundstedt@telia.com 
 

24 
 

4 ANALYS AV DEMOKRATISYNEN HOS DET HÖGLOFLIGE STÅNDET 
 

Jag vet, att om R. o. Ad:s öfvertygelser vänder sig till förmån för förslaget, så skall icke brist på känsla för 

fäderneslandets kraf hindra R. o. Ad. att vinna den svåraste af alla segrar – segern öfver sig sjelf.
119

 

     Louis De Geer 

Den 25 och 27 november 1865 behandlade Konstitutionsutskottet, det från Riksdagen 1863 

vilande, förslaget till ny svensk Riksdagsordning – det s.k. representationsförslaget. Detta 

lades fram till avgörande inför Rikets Ständer som K. M:s Nådiga Proposition Memorial No. 

2, den 4 december 1865.
120

 Ändringen av Sveriges nationalrepresentation innebar också en 

ändring av Sveriges grundlag. För införandet av den, av regeringen, föreslagna nya Riksdags-

ordningen (enl. Memorial No. 2) krävdes då alla de fyra ståndens antagande av representa-

tionsförslaget, samt att förslaget varit vilande från föregående riksdag.
121

 

Prästeståndet beslutade att ”ställa sitt votum i efterhand” och invänta resultatet av adels-

ståndets röstning.
122

 Borgarståndet antog efter ett par timmars debatt representationsförslaget, 

med 60 röster för och 5 röster mot detsamma, den 4 december.
123

 Samma dag antog bonde-

ståndet förslaget enhälligt, utan debatt.
124

 Avgörandet kom sedan att ligga hos Ridderskapet 

och Adeln (adelsståndet), där debatten blev både häftig och lång. I motsats till förhållandet 

hos de andra stånden, var det inte på förhand givet vilken sida som skulle vinna hos adels-

ståndet och debatten kom att utsträcka sig över den 4:e, 5:e, 6:e och 7:e december.
125

 Det är 

svårt att säga hur många som yttrade sig, eftersom ett flertal debattinlägg upplästes sedan de 

inkommit skriftligen och ett flertal av de som yttrade sig muntligen gjorde detta mer än en 

gång. En genomläsning av det aktuella protokollet visar dock en någorlunda jämn blandning 

av debattörer för respektive mot representationsförslaget. 

Mitt tillvägagångssätt i detta kapitel är att behandla punkterna 1, 2, 6 och 7 i den tidigare 

givna demokratidefinitionen,
126

 och därmed undersöka dessa kategorier diakront (i jämförelse 

nu – då) som grundläggande begrepp. Punkt 1 analyseras i avsnittet Allmän och lika rösträtt i 
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 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 190 
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förhållande till samfällda val. Punkt 2 behandlas i avsnittet Lokal, direkt demokrati i jäm-

förelse med öppna val, där analysen dock blir en kompromiss mellan det diakrona och syn-

krona. Punkt 6 och 7 behandlas i avsnittet Tryckfriheten och den tredje statsmakten. Mina 

protokollstudier tvingar mig emellertid till ”metodrevidering”, eftersom begreppen korrekta 

val och effektiva val är svåra att överföra tidsmässigt. Istället berörs huruvida valen till själva 

ståndsriksdagen kan anses ha varit effektiva eller inte, i avsnittet De båda statsmakterna. 

Detta avsnitt bör dock anses bygga på en synkron (utgående från sin samtid) begreppsanalys. 

En ansats till diakron analysmetod gör jag emellertid i avsnittet Synen på politiska partier vid 

mitten av svenskt 1800-tal, då jag undersöker hur adelsståndet uppfattade begreppet politiska 

partier och jämför deras uppfattning med min samtids. Begreppet föreningsfrihet har jag varit 

tvungen att utesluta från min studie, eftersom jag funnit detta begrepp vara av liten relevans 

före 1800-talets sista decennier.
127

 Efter egen kontemplation har jag lagt till ytterligare en dia-

kron begreppsanalys, i ett sista analysavsnitt kallat Från aristokrati till meritokrati, eftersom 

jag anser att även begreppet meritokrati är en viktig ingrediens i demokratibegreppets seman-

tiska fält. 

Sedan betraktar jag dessa framforskade begrepp som ett semantiskt fält till det grundlägg-

ande begreppet demokrati, vid mitten av 1800-talet, då jag s.a.s. kopplar samman dessa till det 

mer komplexa demokratibegreppet. När jag nu först ”plockar isär” min samtids demokrati-

begrepp i mindre komplexa grundläggande begrepp, har jag funnit det ogörligt att helt hålla 

isär de deskriptiva respektive normativa aspekterna av dessa. Därför återkommer jag i kapitlet 

Slutsatser av min analys angående beskrivningen respektive värderingen av demokratibegrep-

pet. 

 

4.1 Allmän och lika rösträtt i förhållande till samfällda val 
 

I riksdagsdebatten om representationsreformen 1865, användes inte direkt begreppet allmän 

och lika rösträtt (hos något av stånden). Istället ställs klassval, det dåvarande röstningsförfar-

andet, mot samfällda val. Representationsförslagets upphovsman, justitiestatsministern Louis 

De Geer, förklarade i sitt öppningsanförande till adelns representationsdebatt den 4 december, 

att han förespråkade samfällda val, eftersom ”hvilket klassvals-förslag som helst” skulle kom-
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ma att ”undergräfvas af tidsandan”.
128

 I det svenska samhället i stort hade vid denna tid den 

organiska samhällsläran, där klassval hade sin givna plats, börjat förlora terräng mot liberala 

politiska idéer.
129

 Och även om De Geer egentligen tycker att den organiska samhällstanken 

är den ”vackraste” så verkar han också mena att den är dödsdömd, när han säger: 

Hvad som gör vår Ståndsförfattning med rätta så kär för tänkaren är, att den framställer samhället såsom en 

organism och ej såsom ett blott aggregat af individer, sammanhållna af yttre godtyckliga band. Men den 

praktiske statsmannen får icke nöja sig med endast en vacker form… För honom är det icke nog, att organis-

men en gång haft fullt lif. Det är angelägnare, att den ännu lefver och eger vilkoren för en fortfarande 

helsa.
130

 

I Sverige började klassvalsprincipen ifrågasättas redan under slutet av frihetstiden på 1760-

talet, då några företrädare från präst-, borgar- och bondeståndet började förespråka samfällda 

val.
131

 Ståndsriksdagen hade alltså varit ifrågasatt i minst hundra år, när De Geer lade fram 

regeringens förslag till en genomgripande ombildning av nationalrepresentationen. 1863 hade 

den stora radikalliberala dagstidningen Fäderneslandet börjat propagera för allmän och lika 

rösträtt. Fäderneslandet stödde representationsförslaget, men såg det endast som en partiell 

förbättring på vägen mot allmän och lika rösträtt.
132

 För De Geer och hans samtid torde därför 

inte allmän och lika rösträtt vara ett okänt begrepp. I sitt öppningsanförande förklarar dock De 

Geer att samfällda val inte är samma sak som allmän och lika rösträtt, men han förutspår att 

samfällda val kommer att leda till allmän och lika rösträtt. Han säger bland annat att: 

Nu har t.ex. den talrika tjenstehjons-klassen fullt ut så olika intressen och sak-kunskap med husbönderna, 

som många af de klasser, man särskiljer. Så förhåller det sig ock med olikheterna i mannens och qvinnans 

ställning. Både tjenaren och qvinnan synas således ega minst lika mycket befogenhet att deltaga i klassval, 

som att räknas för sjelfständiga medborgare i en representation, som erkänner endast ett slag af med-

borgare.
133

 

De Geer verkar mena att de samfällda valen egentligen inte räcker till för att tillfredsställa 

”tidsandan”, men att man får nöja sig med det än så länge, när han sedan kommer med det 

märkliga erkännandet att: 

I denna punkt, såsom i många andra, känna vi ännu intet fullt tillfredsställande sätt att lösa svårigheterna; och 

det hvilande förslaget gör visserligen icke anspråk på att hafva tillegnat sig några nya upptäckter i statsveten-

skapen… men i öfrigt äro förslagets särskilda stadganden afvägda efter hvad man trott vara möjligast att 
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genomföra och för tillfället passa bäst: under förhoppning att en framtida erfarenhet och det menskliga snillet 

skola lemna ledning för fortgående förbättringar.
134

 

Vad De Geer egentligen tycker om allmän och lika rösträtt förblir dunkelt, även efter en ingå-

ende studie av hans öppningsanförande. 

Om representationsförslagets samfällda val inte var demokratiska, enligt en nutida defini-

tion, vad var de då? Enligt flera av dess motståndare var förslagets samfällda val plutokrati-

ska.
135

 Friherre Rudolf Klinckowström hävdar att om vi i representationsförslaget granskar: 

stadgandena om vilkoren för valbarhet och valrätt. Hvad möter oss då? Vi finna… att första kammaren består 

af ledamöter, som ega jord taxerad till 80,000 rdr [riksdaler], eller ega 4,000 rdrs årlig inkomst af arbete, 

kapital eller lön, d.v.s. de skola betala bevillning [betala skatt] för dessa belopp, samt att valberättigade till 

denna kammare äro landstingen eller ursprungligen kommunalstämmorna.
136

 

Klinckowström fortsätter sin förklaring/varning med att hänvisa till en paragraf som 

 föreskrifver, att vid såväl Elektors- som Riksdagsmannaval hvarje röstande har en röst, men då man enligt 

kommunallagarne vid kommunalstämmor röstar efter fyrktal, synes mig denna olikhet högst oklok och orättvis; 

här finnas neml. socknar, som egas af en eller två personer
137

 

Men reformförslagets anhängare framhöll, å sin sida, att de plutokratiska och samfällda 

valen utgjorde en trygghet. Friherre Johan Liljencrantz hävdar att: 

[Det] hvilande förslaget innehåller neml., enligt mitt förmenande, restriktioner nog kraftiga att förebygga 

demokratien i den mening att den stora, i hufvudsakligen af stundens ingifvelser beroende massan derigenom 

skulle undfå makt att förfoga öfver landets och folkets öden… Medlemmarne af dessa länsrepresentationer, 

landsting och stadsfullmägtige, tillsättas åter efter en röstskala, som måste anses fullt betryggande i så måtto, 

att den åt förmögenheten inrymmer allt inflytande på valen genom bestämmelsen, att hvar och en medlem af 

kammaren [d.v.s. kommunalstämman] eger en röst [fyrk] för hvarje rdrs [riksdalers] bevillning
138

 

Även reformförslagets rösträttsregler till andrakammarvalen var utpräglat plutokratiska, då de 

krävde en årsinkomst på minst 800 rdr eller en förmögenhet taxerad till minst 1000 rdr för att 

man skulle få rösta.
139

 I praktiken gjorde dessa bestämmelser att endast 5,5 % av Sveriges 

befolkning ägde rösträtt vid andrakammarvalen.
140

 Reformanhängare försvarade även själva 
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upplägget med tvåkammarriksdag och dess plutokratiska rösträttsregler, angående ledamots-

val till båda dessa kammare. Ernst August Weidenhjelm säger t.ex. i sitt yttrande: 

Enda farhågan för valrättens missbruk vore således… om den funnes utsträckt så långt, eller, rättare sagdt, 

den gingo så djupt ned, att den väljande icke hade något eget sjelfbestånd att bevara. Men då förslaget i detta 

hänseende lyckats att träffa en… konservativ medelväg… [och] till motvigt mot den yngre [andra] kam-

marens befarade, möjligen någon gång förhastade beslut, ställa en äldre [första] kammares mera mogna och 

bepröfvade omdöme, hvilket enligt förslaget skulle grundas på högre ålder, mera lefnadserfarenhet och den 

med större förmögenhet vanligen förenade högre grad af upplysning, bildning och konservativa åsigter
141

 

I min undersökning framträder här den ytterst märkliga ”Riddarhuslogiken” att motstånd-

arna till representationsförslagets samfällda val anklagar dessa för att vara plutokratiska och 

därmed orättvisa, och indirekt odemokratiska. Samtidigt vill de behålla de ännu mer orättvisa 

och odemokratiska klassvalen, vilka grundar sig på börd. En reformanhängare som påpekar 

denna logiska kullerbytta från sina motståndare är Wilhelm Fredrik Dalman, när han påstår att 

de vill ta bort alla plutokratiska ”fördämningar mot den demokratiska strömmens öfversväm-

ningar… [som] botemedlet mot demokratien.”
142

 Tidigare hade också reformmotståndaren 

Klinckowström hävdat att den svenska adeln var så pass rik att den behövde en egen repre-

sentation, i form av Ståndsriksdagen, eftersom den ägde 1/7 av Sveriges jord.
143

 Av detta kan 

vi dra slutsatsen att det knappast var viljan att visa demokratisk omsorg om rösträttens ut-

formning, som gjorde att reformmotståndarna gick till angrepp mot de plutokratiska samfällda 

valen. Dessa angrepp kan snarast sägas komma från de adelsmän som, av rädsla att förlora, 

desperat försökte peka på alla svagheter hos representationsförslaget. 

Ytterligare en sida av de samfällda valen, som varken ifrågasattes av reformförslagets an-

hängare eller motståndare, var att de hade avsikten att vara utpräglat patriarkala. Förslagets 

avsikt var inte att utsträcka rösträtten till att även omfatta kvinnor. Först 1921 fick svenska 

kvinnor rösträtt på samma villkor som svenska män.
144

 

 

Av mina studier i samband med detta avsnitt drar jag slutsatsen att vi inte kan räkna begreppet 

samfällda val till det semantiska fält, vilket omger det nutida grundläggande begreppet demo-

krati. Samfällda val hade både en plutokratisk och patriarkal konnotation (bibetydelse), vid 

1800-talets mitt, utöver huvudbetydelsen att rösta över stånden. Vidare har det av ovanstående 

avsnitt framgått att allmän och lika rösträtt inte heller ansågs önskvärt, varken av representa-
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tionsförslagets anhängare eller av dess motståndare. De samfällda valen sågs i sin plutokra-

tiska form egentligen som ett skydd ”mot den demokratiska strömmens öfversvämningar”. 

Däremot kan vi på goda grunder anta att riksdagsmännen i adelsståndet kände till begreppet 

allmän och lika rösträtt, eftersom detta begrepp hade etablerats hos radikalliberala kretsar 

inom svensk politik, redan vid mitten av 1800-talet. 

 

4.2 Lokal, direkt demokrati i jämförelse med öppna val 
 

”Detta betyder att flera konkurrerande alternativ skall finnas uppställda och valutgången inte 

skall vara bestämd på förhand genom restriktioner och regleringar.”
145

 

Här bör först påpekas att en form av direkt demokrati på lokalnivå har mycket gamla traditio-

ner i Sverige. Skälet till att jag nu uppehåller mig vid direkt demokrati är att i demokratins 

direkta form kan varje individ utgöra ett konkurrerande alternativ om makten, eftersom indi-

viden där själv kan representera sina åsikter. 

I sin avhandling I fyrkens tid skriver Erik Nydahl att de svenska sockenstämmorna har anor 

som med säkerhet kan spåras till början av 1600-talet, men att formen för sockenstämman 

kodifierades först 1817, ”utifrån etablerad praxis.”
146

 Den lokala, direkta demokratin fastslogs 

skriftligen i 1843 års sockenstämmoförordning, vilken stadgade att alla ”som antingen ägde 

fast egendom eller hade inkomster av tjänst, rörelse och kapital” skulle få ”delta i sockenstäm-

mans överläggningar och beslut”.
147

 Innan riksdagen beslutade om kommunallagarna i mars 

1862, vilka trädde i kraft 1863,
148

 bör vi egentligen kalla detta styre för en direkt fysiokrati;
149

 

eftersom det främst var storleken på individens jordegendom som avgjorde hans inflytande på 

sockenstämman. 

Kommunalreformens upphovsmän var justitiestatsminister Louis De Geer, utrikesstats-

minister Ludvig Manderström och i första hand civilminister Gerhard Lagerstråle. De hade 

främst två avsikter med införandet av de nya kommunallagarna. Dels ansåg de att kommunal-

reformen var nödvändig som underlag till den stora reformen av nationalrepresentationen, där 
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de tänkte sig att de nyinstiftade kommunalstämmorna skulle välja elektorer i landstingen. 

Landstingens elektorer skulle sedan, tillsammans med stadsfullmäktige i städerna, välja leda-

möter till den nya riksdagsordningens första kammare. På så sätt tänkte man sig att första 

kammaren skulle få en mer plutokratisk (och aristokratisk) prägel än andra kammaren, vilkens 

ledamöter skulle väljas direkt genom samfällda val.
150

 Dels ville dessa statsråd tillmötesgå 

penningstarka liberala samhällskrafter genom att gå från ett fysiokratiskt sockenstyre till ett 

mer plutokratiskt, kapitalistiskt, sockenstyre. Detta gjordes då man införde fyrken, som grund 

för att få rösta på kommunalstämman. Fyrken kan ses som en ”kommunaktie”. Varje fyrk gav 

en röst vid kommunalstämman och kommuninvånaren erhöll antal fyrkar efter hur mycket 

individen (eller individens företag) betalade i kommunalskatt.
151

 Enligt Nydahl kallas princip-

en för detta röstningsförfarande för aktiebolagsprincipen.
152

 

Tar man del av riksdagsdebatten om representationsreformen hos Ridderskapet och Adeln 

visar det sig att fysiokraterna återfanns hos reformmotståndarna och att dessa också starkt 

ogillade att kommunalreformen förskjutit sockenmakten från fysiokrati till plutokrati. Som 

exempel kan vi ta reformmotståndaren Johan Fredrik Philip Flach som ondgör sig över ”den 

rörliga förmögenhetens – penningens – alltmer framträdande och allt skarpare utprägladt 

välde öfver den fasta – jordegendomen”, eftersom han menar att ”den gör den rörliga förmög-

enhetens egare till herrar jemväl öfver den fasta, och anvisar åt dennas fordna egare den 

underordnade positionen af skattskyldiga fastighetshjon.” Vidare hävdar Flach att det är ”ut-

ländningen genom sina kapitaler och med biträde af inhemska kommissionärer [som] beredt 

förändringen.”
153

 

Som motvikt citerar jag här reformanhängaren Per Reinhold Tersmeden när han lovsjunger 

kommunal- och representationsreformen enligt följande: 

Förslagets syfte är nemligen att från den urgamla Svenska kommunalförfattningens rot låta den nya folk-

representationen uppspira och från denna rot hemta sitt lif och sin näring. Hvad jag i detta från tronen utgång-

na reformförslag företrädesvis älskar och värderar, är den sunda, rent praktiska, äkta Svenska tanke att ha 

velat ställa national-representationen i oskiljaktigt sammanhang med en institution, vida äldre än ståndsinrätt-

ningen och af ålder sammanväxt med vårt folks politiska lif och utveckling – kommunalförfattningen.
154
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Jag har i detta avsnitt om öppna val koncentrerat mig på den lokala formen av direkt demo-

krati som länge fanns i Sverige (så även vid 1800-talets mitt). Skälet till detta är att det knapp-

ast torde finnas fler konkurrerande alternativ än då varje individ får tala för sig själv, som 

fallet är vid en ohämmad direkt demokrati. Dock hittar vi i 1800-talets Sverige inte någon 

fullvärdig direkt demokrati, inte ens på lokal/kommunal nivå. Istället finner vi, vad jag kallar, 

lokala fysiokratier som efterhand allt mer övergår till att bli lokala plutokratier. De ”restrik-

tioner och regleringar” som på sockennivå först gynnade fysiokratin och sedan plutokratin, 

motverkade också demokratin. Vårt grundläggande begrepp öppna val (med fri åsiktskonkur-

rens) varken existerade eller ansågs eftersträvansvärt, hos den svenska adeln vid 1800-talets 

mitt. 

 

4.3 De båda statsmakterna 
 

1772 avslutades den s.k. frihetstiden (1718-1772) genom Gustav III:s statskupp.
155

 Samma år 

infördes en ny regeringsform där makten delades mellan kungen och riksdagen; vilket innebar 

att kungen, tillsammans med sina tämligen maktlösa rådgivare, fick den styrande makten samt 

halva makten över lagstiftningen. Riksdagen fick, å sin sida, hälften av makten över lagstift-

ningen samt större delen av makten över beskattningen.
156

 

1809 avsattes Gustav IV Adolf i, vad som kan betecknas som, en militärkupp. Denna fick 

till följd att en ny regeringsform utarbetades och antogs av riksdagen.
157

 Enligt 1809 års 

regeringsform (RF 1809) skulle makten fördelas lika mellan kung och riksdag. Detta var 

tankar som ”låg i tiden” och hade sitt ursprung hos franska och engelska upplysnings-

filosofer.
158

 I Sveriges nya regeringsform kom det till uttryck genom att kungen fick den 

styrande och verkställande makten, men också genom att kungens rådgivare (statsråden) fick 

större inflytande över maktutövningen. Kungen och statsråden blev, i och med RF 1809, 

Sveriges regering. Liksom tidigare delades den lagstiftande makten mellan kung och riksdag, 

men riksdagens makt ökades kraftigt genom att den tilldelades hela ”den beskattande makten 

och makten över de statsfinansiella resursernas användning.”
159
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Sedan Sverige blev ett arvkungadöme, under Gustav Vasa på 1500-talet, har den allmänna 

opinionen inte direkt kunnat påverka monarkin genom val.
160

 Min första analysfråga i detta 

avsnitt blir nu: Vad tyckte Ridderskapet och Adeln om den odemokratiska institution, som 

monarkin utgjorde (och alltjämt utgör)? 

Reformmotståndaren greve Gösta Posse varnar för en försvagad konungamakt som blir ett 

lätt rov för demokratin och ”partierna”, genom att ta Danmark som exempel. 

Mitt förstånd förde mig öfver till ett annat land, till Danmark; der såg jag en författning som var byggd på 

lika bred demokratisk basis, som den nu hos oss föreslagna, der såg jag en konungamakt släpad i smutsen af 

partier, som rasade emot hvarandra med okuflig ilska, endast öfverensstämmande uti dess gemensamma an-

lopp mot konungamakten.
161

 

Oscar von Knorring ser främst de, i representationsreformen, föreslagna årliga riksdagarna 

som ett stort hot mot den monarki han så omhuldar. Han säger bland annat att: 

Genom den föreslagna nya representationen kommer konungamakten att tryckas ned till följd af de årliga 

Riksdagarne, genom hvilka representationen… alltid kommer att tillvälla sig hela makten. Det närmaste 

exemplet härpå hafva vi i Danmark, hvarest konungamakten, efter det nya statsskickets införande 1848, inom 

så kort tid nedsjunkit till en skugga och der partierna ohejdadt rasat midt under de yttre olyckor, för hvilka 

detta rike nyss varit utsatt
162

 

Vi märker sedan att det framförallt är demokratins ökade inflytande, via de tätare samman-

kallade riksdagarna, som von Knorring fruktar. Därefter förtydligar han nämligen att det ”är 

uppenbart att, om förslaget inrymmer en stor makt åt de demokratiska intressena, så kommer 

utan tvifvel denna makt att blifva begagnad.”
163

 En annan talare som fruktar att den ”svagare 

statsmakten”, d.v.s. kungen och hans rådgivare, går en mörk framtid till mötes, är friherren 

Elof Ihre Albrecht. Han säger: 

Jag anser det [representationsförslaget] vara allt för demokratiskt för vårt land, emedan, utom alla andra sam-

hällsvådliga följder, det säkerligen skall till största delen förminska, om icke alldeles tillintetgöra det medel-

bara och det moraliska inflytande, som den svagare statsmakten nödvändigt måste utöfva på den starkare 

[riksdagen], såvida hon icke skall blifva en lekboll, ett viljelöst redskap i den sednares understundom nog så 

hårda händer.
164

 

Kammarherren Nils Tersmeden var en av ledarna för de konservativa på Riddarhuset och 

deras motstånd mot representationsförslaget.
165

 Han vill i sitt yttrande befria kungen för all 

skuld till detta ”olyckliga” förslag. Detta gör han genom att hävda att: 
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Konungen har i sitt Statsråd beslutat framläggandet af detta förslag. Sveriges Konung har dock icke tagit in-

itiativet dertill. Äran deraf, om den är någon, tillhör uteslutande Hans rådgifvare… Hvad Sveriges sednast 

framfarne Konungar vid ett sådant förhållande skulle hafva gjort, det veta vi icke; men ett vet jag, det är, att 

dessa Konungar skulle med den aldra största förvåning bemött ett Råd, som skulle hafva funnit lämpligt att 

inför tronen framlägga ett underdånigt förslag till undanröjande af hela vår representation och till bildande af 

en på alldeles nya grunder fotad, hvars hela anda ådagalägger en så egen, hittills okänd uppfattning af den 

jemnvigt de båda statsmakterna emellan, som all statsrätt bjuder
166

 

Den flitigaste debattören bland reformmotståndarna, friherre Rudolf Klinckowström, menar 

att en av adelns viktigaste uppgifter är att ”skydda konungamakten mot demokratien”; enligt 

yttrandet: 

Genom de tätt på hvarandra följande Riksdagarne blir konungamakten, till väsendtlig grad, endast verkställ-

are af Riksdagens beslut... och jag tror, att tidens rigtning och anda, hvarefter förslagets försvarare anse att vi 

måste foga oss, innehålla tendenser, så beskaffade, att när Adeln icke längre finnes qvar för att skydda kon-

ungamakten mot demokratien, skall striden dem emellan tillintetgöra den förra, derifrån Gud oss nådeligen 

bevare!
167

 

Louis De Geer, som tydligen förutsett denna kritik av sitt representationsförslag, sa redan i 

sitt öppningsanförande: 

Det är icke af representationens form, som konungamaktens styrka eller svaghet är beroende; och i ett land, 

der konungamakten har så djupa och säkra rötter, som i vårt, synes den hafva mera att vinna än att förlora 

deraf, att formen för representationen bringas i närmare öfverensstämmelse med dess ändamål, som är att 

bilda ett i möjligaste måtto sannt uttryck för folkets mening.
168

 

Kritiken av representationsförslaget för dess befarade vådlighet gentemot konungamakten, 

bemöts även av reformvännen Liljecrantz, då han hävdar att: 

Reformens vedersakare hafva äfven visat en synnerligen öm omvårdnad om konungamakten och yttrat 

mycken farhåga, att den genom förslagets antagande skulle försvagas, att Konungen skulle blifva en lekboll 

för partierna och neddragas till en blott namnstämpel
169

 m.m. dylikt… Nåväl, är konungamaktens inflytande i 

denna rigtning nu så särdeles stort? Har den för närv:de någon så synnerlig stor förmåga att genomdrifva för 

fosterlandet gangeliga reformer? Den sednare tidens historia, eller den från 1809, torde i detta hänseende 

kunna vitsorda att konungamaktens sträfvanden att åvägabringa väl behöfliga reformer, ofta, om icke alltid, 

strandat mot Stånden och deras särskilda intressen.
170

 

Alltså menar Liljecrantz att konungamakten i praktiken redan stod sig slätt i förhållande till 

”den starkare statsmakten”, ståndsriksdagen, och att representationsreformen inte skulle med-

föra någon större skillnad. 

Jag ber här min läsare observera att, av ovanstående sju debattörer använder endast två 

(Tersmeden och Liljecrantz) ordet ”Konungen”. Fyra använder istället ordet ”konungamakt-
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en”
171

 och en (Albrecht) talar synonymt om den ”svagare statsmakten”. Jag flikar här in med 

en andra analysfråga. Såg dessa adelsmän ”konungamakten” synonymt med ”kungen som 

person”? För att svara på denna fråga måste jag delvis gå utanför riksdagsprotokollet. 

RF 1809 gav kungen rätt att själv utse sina rådgivare (statsråden) och tillsammans utgjorde 

de Sveriges regering.
172

 Adelns ensamrätt till platserna i kungens råd hade egentligen redan 

upphävts, på beslut av 1789 års riksdag,
173

 men i praktiken verkar det som om endast adels-

män kom ifråga vid tillsättandet av dessa ämbeten. Karl XV hade till de viktigaste posterna i 

sin konselj (regering) utnämnt: Louis De Geer till justitiestatsminister, Johan August Grip-

enstedt till finansminister och Ludvig Manderström till utrikesstatsminister. De Geer
 
 och 

Gripenstedt
 
 var friherrar och Manderström var greve.

174
 Samtidigt framhåller avhandlingen 

av Ekman att kungen var beroende av riksdagens ständers stöd, vid utnämnandet av sin kon-

selj. Karl XV, som drömde om en stark skandinavisk union, tyckte illa om de båda nationa-

listerna De Geer
 
 och Gripenstedt. Kungen ville hellre ha greve Gustaf Lagerbjelke, som 

justitiestatsminister, och friherre Gillis Bildt, som finansminister.
175

 Men Karl XV vågade inte 

byta ut sina motsträviga statsråd; eftersom både De Geer
 
 och Gripenstedt, samt de andra 

statsråden, hade ett starkt stöd av riksdagsopinionen.
176

 När adelsmännen ville försvara 

konungamakten mot demokratin var det alltså inte bara, och kanske inte ens främst, kungen de 

ville försvara; utan regeringen. Och eftersom regeringen, vid sidan av kungen, bestod av 

adelsmän; så ville adeln, genom sitt försvar av konungamakten mot demokratin, värna sin 

egen maktställning. (Jag måste betona, att jag här avser adelsregeringen som institution. 

Reformmotståndarna skulle antagligen gärna velat bli av med regeringen De Geer – 

Gripenstedt – Manderström.) Det är förmodligen detta Liljecrantz ironiserar över när han 

säger att reformmotståndarna ”hafva äfven visat en synnerligen öm omvårdnad om konunga-

makten”.
177

 

För rättvisans skull bör jag här även låta reformvännen greve Robert De la Gardie få svara 

på reformmotståndarnas sätt att använda Danmark som ett varnande exempel. De la Gardie 

säger: 

Motståndarne anföra gerna Danmarks exempel såsom varnande, men jag anser förhållandena der och i vårt 

land så olika, att exemplet blir alldeles oanvändbart. Man öfvergick der – tvärt – ifrån envåldsmakt till en sär-
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deles liberal konstitution; Danmark egde en talrik Adel i besittning af stor förmögenhet, ja så stor att vår 

Adels i jemförelse dermed försvinner till nära nog en obetydlighet... Danmark egde inom sin statsfamilj tre 

kullar af sammanbragta barn; der funnos mina barn, dina barn och våra barn: Danmark, Holstein och Schles-

vig. Ega vi väl något motsvarande dessa förhållanden[?]
178

 

Danmark används som exempel i von Knorrings inlägg och De la Gardies bemötande p.g.a. 

det danska enväldets (ganska odramatiska) fall 1848. Den 5 juni 1849 införde så Danmark en 

ny grundlag, som stadgade ”tvåkammar-rigsdag” och allmän rösträtt för män över 30-år. Dan-

marks tvåkammarriksdag, med ett landsting (första kammare) och ett folketing (andra kam-

mare), påminde om representationsförslaget; eftersom den allmänna rösträtten för män endast 

gällde folketinget, medan landstinget valdes indirekt och plutokratiskt. Det mest skrämmande 

med det danska exemplet var den senare händelseutvecklingen med uppror i hertigdömena 

Slesvig och Holstein samt Danmarks krig med Preussen och Österrike, vilket ledde till att 

Danmark fick avstå Slesvig och Holstein till Preussen 1864. Vad som emellertid inte nämns 

av de svenska adelsherrarna, var att den svenske kungen Karl XV lovat Danmark svensk-

norsk militär hjälp. Men när väl de österrikiska och preussiska trupperna invaderade Jylland 

uteblev hjälpen.
179

 

Tänker vi oss konungamakten som en omskrivning för regeringen, måste jag förmodligen 

ge reformmotståndaren von Knorring elogen för att ha kommit med den mest sanna framtids-

skildringen, om vad som skulle följa på reformförslagets antagande; när han säger ”att årliga 

Riksdagar nödvändigt måste framkalla hvad man kallar ett parlamentariskt styrelsesätt, hvilk-

et styrelsesätt måste leda till en under representationen… nedtryckt konungamakt.”
180

 Han 

fortsätter: ”Den som känner det vigilerande
181

, som under Riksdagarne sker… den måste er-

känna, att der finnes en makt, som, om den blefve nästan permanent, ovilkorligen komme att 

växa konungamakten öfver hufvudet.”
182

 Den klarsynte von Knorring inser alltså att repre-

sentationsreformen skulle bereda vägen för ett parlamentariskt styrelseskick, vilket slutligen 

kom att genomföras i oktober 1917, när RF 1809 lades på is och Gustaf V tvingades lova Nils 

Edén att inte lägga sig i Sveriges politik.
183

 

Vi kommer nu fram till min tredje och sista analysfråga i detta avsnitt. Om representations-

reformens genomförande flyttar makten från kungen och hans aristokratiska regering, vilka 
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får makten då? Reformmotståndaren och friherren Erik Leijonhufvud har ett klart svar på 

frågan, vilket lyder: 

Syftningen af ifrågavarande grundlags-förslag är tydligen att lägga väldet i medelklassens händer. Detta 

syftemål skall ock ovillkorligen ernås förmedelst de radikala medel, förslaget tillgripit, neml. konungamakt-

ens försvagande, kyrkans utvisande, Adelns degradering och den egentliga arbetsklassens uteslutande... Oakt-

adt förslagets bestämdt demokratiska rigtning, utesluter detsamma dock den egentliga arbetsklassen... och 

oaktadt bestämdt erkännande af ett konservativt, ja till och med ett aristokratiskt elements behöflighet, er-

bjuder förslaget icke någon annan konservatism än förmögenhetens, icke någon annan aristokrati än penning-

ens.
184

 

Möjligen vill även Leijonhufvud här anspela på Danmark, vars borgerliga och nationalistiska 

medelklass gjorde politiskt fiasko efter maktövertagandet 1848.
185

 

 

Sammanfattar vi begreppsanvändningen här ser vi först hur den svenska monarkin beskrevs 

med orden Konungen och konungamakten, men att det också låg en strategi i att inte hålla isär 

dessa begrepp. Uppenbarligen var Konungen och därmed också konungamakten starkt positivt 

laddade begrepp hos debattörerna, främst hos reformmotståndarna men även hos reform-

vännerna. Genom att uttrycken konungamakten och den svagare statsmakten används syno-

nymt med ordet Konungen, kunde den av adeln dominerade regeringen få del av den positiva 

laddning som rådde kring det grundläggande begreppet Konungen. Begreppet demokrati var 

däremot mest negativt laddat och ställs här i ett motsatsförhållande till, som ett hot mot, 

konungamakten. Enligt reformmotståndarna hotade reformförslaget konungamakten (implicit 

adeln själv), genom att befrämja parlamentarism, vilket i sin tur skulle gynna demokratin och 

därmed ge makten åt den ekonomiskt starka (ofrälse) medelklassen. 
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4.4 Synen på politiska partier vid mitten av svenskt 1800-tal 
 

Hemten råd, icke af fördom, icke af partianda, icke af en olycksbringande hallstarrig stolthet; utan af histori-

en, af förnuftet, af de tider som gått, af denna ödesdigra tids tecken och förebud. 

      Macaulay
186

 

 

Den västliga, liberala demokratin, som är nutidens dominerande statsvetenskapliga ideologi, 

utövas av praktiska skäl som i första hand representativ demokrati, även om den egentligen 

har direkt demokrati som ideal.
187

 Härigenom spelar politiska partier en viktig roll, för att till-

varata individens intressen. Karvonen hävdar att mångpartisystemet ibland ifrågasätts inom u-

landsdemokratin, men knappast i Västerlandet.
188

 Politiska partier ses alltså som en nödvändig 

ingrediens inom dagens svenska demokrati. Studerar vi 1865 års riksdagsprotokoll från Rid-

darhuset, möts vi emellertid av en helt annan uppfattning av begreppet parti. Jag börjar här 

med en, företrädesvis synkron, analys av den normativa uppfattningen av begreppet. 

I avsnittet De båda statsmakterna visar jag att begreppet demokrati betraktades som något, 

i första hand, negativt och hotfullt. Begreppet parti värderades emellertid ännu lägre. I Dan-

mark ”såg [reformmotståndaren Posse]… en konungamakt släpad i smutsen af partier, som 

rasade emot hvarandra.”
189

 Även von Knorring skyller Danmarks olycka på att ”partierna 

[där] ohejdadt rasat.”
190

 Enligt reformvännen Liljecrantz, fruktar hans motståndare ”att Kon-

ungen skulle blifva en lekboll för partierna.”
191

 Men friherre Jakob Wilhelm Sprengtporten 

stöder reformförslaget, just för att Ståndsriksdagen under 1700-talet ”varit upphofvet till så 

sorgliga partistrider”, vilket ”genom 1809 års R.F. blifvit i någon mån förmildradt.”
192

 

Wilhelm Fredrik Dalman hävdar att den nya nationalrepresentationen skulle utgöra en 

trygghet för konungamakten, eftersom den, liksom ”i England och Belgien”, skulle låta 

Konungen, ”såsom sig bör, stå öfver partierna.”
193

 I sitt långa försvarsanförande för repre-

sentationsreformen säger friherren och finansministern Johan August Gripenstedt att ”något 

större samhälls-ondt känner jag icke, än partistrider och fiendskap mellan medborgare.”
194

 Det 
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går inte att ta miste på att både hos representationsreformens anhängare och hos dess mot-

ståndare, betraktades begreppet parti som något ont. 

Nu är det hög tid att ställa frågan: Vilka var de svenska föregångare, i rent deskriptiv be-

märkelse, som gjorde att man avskydde ”partier” så mycket? Sprengtporten ger oss en ledtråd, 

då han hänvisar till 1700-talets Ståndsriksdag. Osökt går tanken till hattarna och mössorna 

under frihetstiden (1718-1772). 

Efter Karl XII:s död 1718 gick Sverige från kungligt envälde till parlamentariskt ständer-

välde. I och med 1720 års regeringsform fick Sverige sin första parlamentariska period, under 

frihetstiden, där kungen blev beroende av stöd från riksrådet och riksrådet blev beroende av 

stöd från riksdagen. Från och med 1738 kom frihetstidens riksdag att, i sin tur, behärskas av 

två ”politiska partier”, hattarna och mössorna. Hattarna fanns representerade i både adels- och 

borgarståndet. Mössorna återfanns i adelsståndet, men hade också stöd av prästståndet. Alltså 

medverkade dessa partier till en ”uppbrytning av ståndsmentaliteten”, vilket ledde till att 

själva klassvalsprincipen började ifrågasättas av de tre ofrälse stånden. Efter tryckfrihets-

förordningens införande 1766 kom, över huvud taget, en massiv kritik av adelsprivilegierna 

från de ofrälse.
195

 Hattarna och mössorna var snarare intressegrupperingar än politiska partier, 

enligt nutida terminologi, eftersom de endast var verksamma inom riksdagen. Liknande parti-

system fanns i Storbritannien och Nordamerika, men inget som var ”modernare” än det sven-

ska. Sveriges första parlamentariska period avslutades emellertid med att Gustav III åter-

införde det kungliga enväldet, genom sin statskupp den 19 augusti 1772.
196

 Enligt gängse 

forskning började det moderna, svenska partiväsendet födas först under tullstriden på 1880-

talet. Så när Riddarhusets adelsmän talar utifrån Sveriges erfarenhet av ”partierna”, torde de 

främst avse frihetstidens hattar och mössor. 

Den senare delen av frihetstiden var också en tid då Sverige gjorde sig skyldig till kost-

samma krigsfiaskon mot Ryssland och Preussen, samtidigt som det inom landet rådde eko-

nomisk kris och korruptionsvälde. Tillsammans med Gustav III:s propaganda ledde detta till 

att historieskrivningen svartmålade frihetstidens politiska liv, fram tills en omvärdering ägde 

rum i början av 1900-talet.
197

 Om vi kopplar samman frihetstidens: partistrider, krig, ekono-

miska kris och ifrågasättande av adelsståndet; kan vi förstå Riddarhusets kraftiga aversion 

mot (politiska) ”partier”. 
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Normativt värderades det grundläggande begreppet (politiskt) parti lågt, lägre än de överväg-

ande negativt laddade begreppen parlamentarism och demokrati, hos adelsmännen vid mitten 

av 1800-talet. Deskriptivt förstod de emellertid (politiskt) parti som ett snävare begrepp än 

vad man i allmänhet gör nuförtiden. Innan 1880-talet var ett (politiskt) parti snarast synonymt 

med en intresseförening inom riksdagen, som dock verkade ståndsöverskridande. 

 

4.5 Allmänna opinionen – Uttrycket för folkviljan 
 

Det sägs att den allmänna opinionen har ersatt Gud i den politiska debatten… Liksom teologer sedan urkyrk-

ans tid disputerat om Guds egentliga vilja, pågår intensiva försök att uttolka den allmänna opinionen.
198

 

      Jonas Harvard 

Lauri Karvonen gör i sin bok Demokratisering skillnad mellan två sätt att definiera det grund-

läggande begreppet demokrati. Om man definierar demokrati som en form för samhälleligt 

beslutsfattande, gör man en formell definition. Definierar man demokrati utifrån dess politiks 

innehåll och resultat, gör man en substantiell definition. I de marxistiska staterna och i många 

u-länder sågs tidigare uttrycket demokrati synonymt med substansdemokrati. Inom Väster-

landet har dock ordet demokrati oftast varit synonymt med formell demokrati.
199

 I vår samtid 

har den formella/instrumentella synen på demokratibegreppet, i stort sett, slagit ut den sub-

stantiella, inom Öststaterna och u-länderna.
200

 Detta innebär enligt Karvonen att demokratin, 

nästan alltid, definieras utifrån hur den praktiseras och att den trots allt bara är ”ett instrument, 

ett medel för folkviljans förverkligande.”
201

 

Jag upprepar nu att; idealet egentligen är direkt demokrati, men att man av praktiska skäl 

som regel får nöja sig med representativ demokrati, där majoritetens vilja uttrycks via folk-

valda företrädare.
202

 För att dessa företrädare ska kunna uttrycka majoritetens vilja, i en repre-

sentativ demokrati, måste de lyssna till folkviljan – till den allmänna opinionen. I detta avsnitt 

kommer jag därför att undersöka hur adelsståndet uppfattade det grundläggande begreppet 

allmän opinion, under riksdagsdebatten om representationsreformen. 
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Avhandlingen En helig allmännelig opinion av Jonas Harvard redogör, bland annat, för hur 

begreppet och dess synonymer användes i och kring representationsdebatten 1865. Enligt 

Harvard etablerades uttrycket den allmänna opinionen som politiskt begrepp omkring 1750 

och blev i början av 1800-talet ett vanligt uttryck i svensk riksdag.
203

 Själv verkar emellertid 

Harvard undvika att komma med någon tydlig definition av begreppet, men han citerar 

historikern Sture Waller som definierar den allmänna opinionen som: ”De förekommande 

åsikterna om aktuella politiska frågor inom de delar av befolkningen, som hade politiskt in-

flytande, och detta oavsett om de uttalats offentligt eller ej eller om de hystes av ett större 

eller mindre antal människor.”
204

 

 Begreppet allmän opinion så som det definieras av Waller tillhör emellertid inte demo-

kratibegreppets semantiska fält, d.v.s. det kan inte förklara ordet demokrati. Jag ser främst två 

orsaker till detta. Den första orsaken är att demokratin kräver att politiska åsikter uttrycks 

offentligt, så att allmänheten kan bilda sig en opinion (allmän mening) om åsikterna ifråga. 

Den andra orsaken till att Wallers förklaring av allmän opinion gör begreppet odemokratiskt, 

är att demokratin i första hand måste ta hänsyn till majoritetens åsikt.
205

 För att kunna defini-

era begreppet den allmänna opinionen så att det kan utgöra demokratibegreppets semantiska 

fält ändrar jag här Wallers definition till: De förekommande åsikterna om aktuella politiska 

frågor inom både de delar av befolkningen, som hade politiskt inflytande och de som saknade 

politiskt inflytande, förutsatt att åsikterna uttalats offentligt och att de hystes av ett större 

antal människor. Jag har nu för avsikt att undersöka vilken av dessa två definitioner adels-

ståndets ledamöter implicit låter begreppet den allmänna opinionen få. 

Huvudrollsinnehavaren i dramat om den nya nationalrepresentationen, Louis De Geer, blev 

utnämnd till justitiestatsminister på grund av sin stora juridiska kompetens – han hade tidigare 

varit president i Göta hovrätt.
206

 Politiskt var De Geers självförtroende förvånansvärt lågt, då 

han ansåg sig vara en nybörjare i ”statskonsten” och helst ville ”få arbeta ostörd av pressens 

och den politiska opinionens nycker.”
207

 I sitt öppningsanförande till representationsdebatten 

den 4 december 1865, visar sig dock den store strategen De Geer. Hans tal har en försonlig 

och konfrontationsundvikande ton, vilket också innebär att han bitvis är ganska tvetydig. Det 

är uppenbart att hans anförande lika mycket syftar till att värva röster, som till att förklara 
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regeringens representationsförslag.
208

 De Geer säger sig egentligen sympatisera med den 

organiska samhällsläran,
209

 men säger att denna lära ”undergräfvas af tidsandan”
210

. Som 

exempel säger han: 

I flera andra länders nyare konstitutioner har man, i den mån Stånden upphört att kunna begagnas, icke funnit 

några andra organiska delar att sätta i stället. Individerna äro derföre ställda i ett mera omedelbart förhållande 

till nationalrepresentationen.
211

 

Samtidigt ser De Geer samhället som en organism där första kammaren skulle kunna utgöra 

”hufvudet på denna organism; under det att de politiskt berättigade medborgarna genom den 

andra kammaren utöfva ett mera omedelbart deltagande.”
212

 Detta kan då möjliggöra att 

representationen bringas i närmare öfverensstämmelse med dess ändamål, som är att bilda ett i möjligaste 

måtto sannt uttryck för folkets mening… Stor vigt ligger ock uppå, att [representationen]… af allmänna 

tänkesättet för godt erkännes. Folkets förtroende och kärlek till en institution uppväger många [av] institu-

tionens brister.
213

 

Harvard visar genom många exempel hur uttrycket den allmänna opinionen, med syno-

nymer, ofta användes under 1850 och 1860-talens riksdagsdebatter. Av ovanstående uttryck 

hävdar han att allmänna tänkesättet användes mest, men även synonymer som folkets mening 

och tidsandan var vanligt förekommande.
214

 I sin avhandling Slutstriden om representations-

reformen påstår Stig Ekman att begreppet folket vid denna tid i första hand syftade på medel-

klassen. Uttrycket de politiskt berättigade medborgarna kan vi tolka som ett förtydligande av 

De Geer att inkludera hela ”ståndsriksdagens väljarkår och med den jämställda sociala 

kategorier.”
215

 

Det verkar emellertid som om De Geer, i sitt anförande, ställer sig med en fot i den gamla 

ståndsriksdagen, samtidigt som hans andra fot redan är placerad i den tänkta tvåkammar-

riksdagen. Riddarhusets konservativa reformmotståndare hade Christopher Jacob Boström, 

professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, som sin främste teoretiker.
216

 Boström var 

skolbildande för filosofin bakom den organiska samhällsläran i Sverige. Hans filosofi är starkt 

påverkad av Kant och platonismen, då han ser idéerna bakom tingen som personliga andar. 

Gud är, enligt Boström, den högsta idén. I relation till Gud anses sinnevärlden vara organiser-
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ad, d.v.s. ordnad som organismer. ”Också staterna är organiskt personliga väsen med sedliga 

uppgifter.”
217

 Jag tolkar De Geer som att han avsåg att låta ståndsriksdagen fortleva i form av 

den nya riksdagsordningens första kammare, där denna sågs som samhällsorganismens huvud. 

Detta ”huvud” skulle väljas genom plutokratiska kommunalval och via landstingselektorer, 

som också skulle garantera att det fylldes med ”återhållande aristokratiska eller konservativa 

elementer.”
218

 På så sätt torde De Geer ansett sig verka för en första kammare som kunde stå 

över den allmänna opinionen. Jag tolkar De Geer så genom yttrandet att: 

Vårt land, som genom kommunernas sjelfstyrelse åtnjuter decentralisationens fördelar, eger ock i dessa kom-

muner en naturlig lefvande grund för en organisk bildning af national-representationen… I det nu hvilande 

representations-förslaget utgör derföre endast den första kammaren en konseqvent utveckling af kommun-

en
219

 

Jag fortsätter nu med att kort analysera ytterligare några debattörer. 

Läkaren och adelsmannen Fredrik August Cederschjöld anförde skriftligen: 

Den dagliga beröringen med menniskor af alla stånd uti de ögonblick, då sjukdomar och kroppsliga lidanden 

uttränga alla tankar på jordiska fröjder, och då dödens kalla hand nedbryter alla skrankor och jemnar alla för-

hållanden, utplånar hos läkaren de skimmrande föreställningarne om bördens och rikedomens företräden.
220

 

Cederschjöld fortsätter att ge uttryck för sin humana och starkt egalitära inställning, enligt: 

Jag vet väl, att mången hyser den föreställningen, att en dylik förändring i allmänna tänkesättet verkligen kan 

genom tidningspressen åvägabringas. Men då tryckfriheten med skäl anses för ett fritt folks dyrbaraste rättig-

het... visar [det] sig också… att… tidningspressen… småningom rätta sig [själv]… och, skandalen, långt 

ifrån att menligt inverka på allmänna tänkesättet, erhåller tvärtom derifrån det säkraste korrektivet.
221

 

Om Dee Geer kan antas ha den odemokratiska synen på den allmänna opinionen som begrän-

sad till de politiskt berättigade medborgarna, d.v.s. ”ståndsriksdagens väljarkår och med den 

jämställda sociala kategorier.”, så verkar Cederschjöld utsträcka begreppet till att gälla ”ett 

fritt folk” oberoende av ”bördens och rikedomens företräden”. Men även Cederschjöld är 

motsägelsefull angående Sveriges styrelse, då han tidigare i sitt skriftliga anförande betonat 

att ett land måste behärskas av intelligensen där ”bildning och allmänt vetande sprida sitt ljus 

och intränga i nationens innersta merg och kärna.”
222

 Det ligger här nära till hands att tolka 

Cederschjöld som att ”ett fritt folk” är ett intelligent folk, där ”bördens och rikedomens före-

träden” ersatts av ”bildning och allmänt vetande”. Alltså torde Cederschjöld vilja ersätta 
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aristokratin och plutokratin med en meritokrati – ett samhälle där välutbildade individer, som 

han själv, hade makten. 

Vid studiet av ledamoten greve Carl Ludvig Fredrik af Ugglas, även han reformvän liksom 

Cederschjöld, kan vi inte undvika den normativa aspekten av begreppet den allmänna opin-

ionen. Han säger bland annat: 

Då således en representation, grundad på klassval, svårligen kan ordnas… måste jag såsom en samhällsnöd-

vändighet antaga de samfäldta valen. Jag är icke blind för de faror de medföra, för det inflytande, som mäng-

dens fördomar eller förhetsningar genom dem kunna erhålla.
223

 

Den allmänna opinionen uttrycks alltså enligt af Ugglas av ”mängden” och ”mängden” gör sig 

lätt skyldig till ”fördomar eller förhetsningar”. Det låter på af Ugglas som att majoriteten av 

de politiskt berättigade medborgarna kan beskrivas med det nedsättande uttrycket mängden 

och att tvingas dela makten med denna mängd är ett nödvändigt ont. Greven ser sig som en 

slagen man, som motvilligt tvingas kapitulera för den allmänna opinionen, när han uppgivet 

avslutar sitt anförande ”månne väl då det veto, hvarje Stånd tillkommer, eger kraft att i längd 

betvinga den opinionens makt, som, med hvarje stund striden fortgår, växer starkare? … Jag 

röstar för förslaget.”
224

 

Jag tar slutligen Ernst August Weidenhjelm som exempel, eftersom han använder två andra 

synonymer, när han säger 

att Stånden, oaktadt sin mångåriga gagnande verkan, likväl… småningom upphört att utgöra ett sannt och 

verkligt uttryck af folkets tänkesätt och önskningar: att representationens fördelning i Stånd följaktligen för-

lorat sitt gamla fäste i folkets rättsbegrepp: att framför allt annat sjelfskrifvenheten numera hos allmänheten 

anses sakna hvarje hållbar grund.
225

 

Enligt Harvard brukades många sammansättningar vilka började med orden allmän, nation 

eller folk, som synonymer till den allmänna opinionen.
226

 Weidenhjelm ger oss synonymerna 

folkets tänkesätt och det mer juridiska folkets rättsbegrepp. 

Min observante läsare bör här ha noterat att samtliga fyra exempel är hämtade från reform-

vänner. Detta har inte gjorts oreflekterat, utan skälet till detta är att det främst (men inte ute-

slutande) var reformvännerna som hänvisade till den allmänna opinionen.
227
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I avsnittets fyra exempel från representationsdebatten används inte uttrycket den allmänna 

opinionen,
228

 utan istället används de vanliga synonymerna allmänna tänkesättet, folkets men-

ing, folkets tänkesätt, folkets rättsbegrepp, tidsandan och mängdens fördomar eller förhets-

ningar. (I debatten som helhet är inte listan på synonymer fullständig med dessa uttryck.) Jag 

finner emellertid att alla dessa synonymer för begreppet den allmänna opinionen används på 

ett sätt som ligger närmast definitionen av Sture Waller och därmed inte tillhör demokrati-

begreppets semantiska fält. Jag antar att orsaken till detta är adelsståndets vurm för den organ-

iska samhällssynen, vilken medförde att adelsledamöterna ville skydda statens ”huvud” (dit 

bland annat riksdagen räknades) från ”mängdens fördomar eller förhetsningar”. Avslutnings-

vis måste sägas att jag i detta avsnitt inte riktigt kunnat hålla isär förståelsen från värderingen, 

av det grundläggande begreppet den allmänna opinionen. 

 

4.6 Tryckfriheten och den tredje statsmakten 
 

Under en sådan Regering bör hwar och en äga frihet att tänka, tala och skrifwa i allt, som ej strider emot 

Lagen och Rikets höghet.
229

 

     Konung Gustaf III 

Den 2 december 1766 införde partiet (de yngre) Mössorna sin samtids mest liberala tryckfri-

hetsförordning i Sverige. Detta innebar att Sverige var först med att införa en långt gången 

tryckfrihet i Europa och 1766 års tryckfrihetsförordning (TF) skapade den svenska offentlig-

hetsprincipen, som har gällt sedan dess. Efter sin statskupp upptog Gustaf III det mesta av den 

tidigare förordningen, i 1774 års tryckfrihetsförordning, och fastslog att denna skulle betraktas 

som en grundlag.
230

 En ny tryckfrihetsförordning började gälla 1810, men Karl XIV Johan lät 

göra en grundlagsvidrig inskränkning av 1810 års TF, då han med endast ett riksdagsbeslut 

införde indragningsmakten. Enligt 1809 års regeringsform krävdes det nämligen ”två lika-

lydande riksdagsbeslut med mellanliggande val” för att genomföra en grundlagsändring. 
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Indragningsmakten gav kungen rätt att dra in utgivningstillståndet för oppositionella skrifter. 

Aftonbladet är ett exempel på en tidskrift som ofta drabbades av indragning.
231

 1840 stärktes 

tryckfriheten åter genom att indragningsmakten avskaffades.
232

 Vid mitten av 1800-talet 

verkar således åsiktsfriheten, offentlighetsprincipen och tryckfriheten haft en relativt stark 

ställning i Sverige, jämfört med i omvärlden.
233

 

Enligt Karvonen är åsiktsfriheten, ”som består av yttrandefrihet och tryck- eller media-

frihet”
234

 en grundförutsättning för demokratin. Den svenska opinionens (åsiktsfrihetens) 

”arenor” var främst press och petitioner, enligt Harvard. Förutom dessa två framhåller Ekman 

även deputationer. 

Harvard skriver att ”pressen under 1800-talet växte fram som en av Sveriges större näring-

ar”
235

 och att den ”svenska pressen var vid 1800-talets mitt en etablerad institution i samhäl-

let.”
236

 Ekman visar att liberala krafter, och därmed också de som stödde De Geers representa-

tionsförslag, dominerade tidningspressen vid denna tid. Det fanns dock ett spänningsfält inom 

den liberaldominerade pressen. Sammantaget kan vi säga att ju radikalare tidning, desto 

hätskare kampanj bedrev den mot reformförslagets fiender.
237

 Ute på ”vänsterkanten” befann 

sig den radikalliberala tidningen Fäderneslandet, som ville att ”de gamla furstehusen i Europa 

skulle sopas bort av revolutionen.”
238

 Även Aftonbladet hetsade mot reformmotståndarna och 

”hotade med bojkott och svartlistning” samt att ”folkets hat skulle drabba prästerskapet och 

adeln” om dessa röstade mot reformförslaget. Dagens Nyheter hävdade ”att det var möjligt att 

efter voteringarna upprätta nästan kompletta listor över de som röstade ja respektive nej på 

Riddarhuset och i prästeståndet” och att dessa listor skulle tryckas och utdelas till allmänhet-

en.
239

 

Det som möjliggjorde denna häftiga tidningsagitation var, förutom tryckfriheten, offentlig-

hetsprincipen – ett arv från frihetstiden. I 1766 års tryckfrihetsförordnings § 11 står bland an-

nat: 

Alla riksdags Relationer [riksdagens protokoll med bihang]… måge också få tryckas, af hwem som hälst sig 

thertil anmäler… The Riksdags Relationer åter, som framdeles komma at afgifwas, wele Wi [jag konungen] 

Nådig försorg therom hafwa, at the på lika sätt måge genom trycket utkomma, i så god tid, innan hwarje här-
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efter infallande Riksdags början, at en och hwar må äga tillfälle… at om tilståndet i Riket giöra sig möjligaste 

måtto underrättad.
240

 

Naturligtvis var det, i första hand, reformmotståndarna som reagerade mot (formen på) ut-

övandet av denna tryckfrihet, eftersom de kände sig hotade och menade att därmed inskränk-

tes deras åsikts- och yttrandefrihet. Greve Gösta Posse säger i sitt anförande i representations-

debatten den 4 december 1865: ”En talare, som idag yttrat sig, har ogillat förslaget, men dock 

ansett ställningen för dagen vara sådan, att det till och med vore en oafvislig nödvändighet att 

antaga detsamma.”
241

 I motsats till denne talare, tänker emellertid inte greve Posse ge vika för 

förtäckta hot från ”den allmänna opinionen”, trots att man har ”sagt, att Svenska Adeln måste 

antaga förslaget, emedan den eljest skulle komma till Svenska folket i en svår ställning.”
242

 

Från det att representationsförslaget blivit vilande, i och med 1863 års riksdag, hade Afton-

bladet deklarerat att tidningen, liksom övrig liberal press, var ett språkrör för ”den allmänna 

opinionens reformvilja.”
243

 

Oscar von Knorring verkar reagera direkt på Dagens Nyheters hot att ”hänga ut” reform-

motståndarna, när han säger: 

[Jag kan] icke dagtinga med min öfvertygelse och bifalla förslaget, derföre att allmänna opinionen fordrar 

dess antagande. Det är icke precist angenämt att uppträda mot förslaget, då man t.ex. läst i en tidning, att 

tryckta listor på förslagets vedersakare skola kringskickas i landet, för att beröfva dem folkets förtroende, och 

det är verkligen bekymmersamt, att pressen onäpst får husera som den behagar.
244

 

Reformvännen Johan Adolf Löwenborg menar att den fria pressen, liksom andra moderni-

teter, är omöjlig att stoppa i det nya samhället (och han spär också på de förtäckta hoten), när 

han skriftligen anför: 

Skulle det vara eder möjligt, att med ett varde,
245

 i ett nu, undertrycka vår fria press… Skulle det vara eder 

möjligt borttaga våra snabba kommunikationsanstalter, åvägabragta medelst elektricitet och ånga, borttaga 

den folket lemnade rätten att innehafva och nyttja vapen, och äntligen [slutligen] låta folkskolorna endast och 

uteslutande såsom utanlexa känna katekesen, eller låta dem försvinna, åter införa lagarna om husaga, spö-

straff, qvinnans förtryck m.m.
246

 

Greve Robert De la Gardie är en annan reformvän som gärna spelar på den rädsla som 

tryckfriheten framkallar hos reformmotståndarna, när han förklarar att ”förändringar... kalla vi 
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reformer, när de i lugn och på laglig väg genomdrifvas… måste de framtvingas med våld, heta 

de revolutioner.”
247

  

Här kommer vi oundvikligen in på det sjunde kriteriet av den nutida demokratidefinitionen 

i min uppsats, nämligen att det i en demokrati inte får förekomma politiskt förtryck och poli-

tiskt våld – ”dvs. systematiskt undertryckande och trakasserande av oppositionella grupper 

genom myndigheternas försorg.”
248

 Detta torde då innebära att: myndigheterna inte får stödja 

att tryckfriheten får sätta gränserna för åsiktsfriheten. I en demokrati ska egentligen pressen 

bara förmedla åsikter och inte utgöra en tredje statsmakt.
249

 

Vid mitten av 1800-talet tog man, vis av erfarenhet, revolutionshotet på allvar i hela Eu-

ropa. Som ett exempel på en revolution i färskt minne kan vi ta 1848 års februarirevolution i 

Paris, då kung Ludvig Filip tvingades abdikera.
250

 Representationsförslaget var i egenskap av 

K. M:s  Nådiga Proposition ”Memorial No. 2” ett förslag från högsta ort, regeringen. Frågor-

na jag då måste ställa är: Sanktionerade regeringen pressens hätska kampanj mot reformmot-

ståndarna? och för att gå ännu längre: Hotade regeringen själv sina meningsmotståndare? 

Reformmotståndaren Johan Fredrik Philip Flach svarar jakande på båda dessa frågor, vilket 

vi kan utläsa av hans anförande. 

Då jag första gången läste H. Exc. Hr Just.-Stats.-Ministerns yttrande till Stats-Råds-prot:t ang:de den vigtiga 

grundlagsförändringen, betogs jag af häpnad vid de skickelsedigra orden:>> för sent >>, hvilka tydligen erin-

rade om det under Februaridagarne 1848 i Franska deputerande kammaren timade uppträde då, efter Konung 

Ludvig Philips flykt och den vilda pöbelskarans instörtande bland de deputerade under ropen >> a bas le 

Roi
251

>>, Hertiginnan af Orleans… inträdde för att söka… erhålla kammarens medverkan till thronens upp-

rätthållande… men dervid avvisades med hopens skrän: >> c´est trop tard!
252

>>… Från den tid då ofvan-

nämnde ministriella yttrande blef allmänneligen kändt, daterar sig den egentliga reformagitationen, hvilken i 

tal och skrift… och i sin upphetsning genom pressen, slungat anathemer
253

 såväl mot konungamakten… som 

ock mot ständerförfattningen.
254

 

Justitiestatsministern Louis De Geer som, enligt Karl XV, var hederlig och välvillig men 

också politiskt naiv,
255

 tyckte att pressen i sin anstormning mot reformfienderna gick för 

långt. Han förklarade bl.a. för Hedlund (redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tid-

ning) att ”all propaganda, som hade anstrykning av hot, var förkastlig.”
256

 Och när tidningen 
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Fäderneslandet direkt (och felaktigt) hotade med att kungen, tillsammans med folkmassorna, 

planerade en statskupp mot den konservativa adeln; ingrep De Geer och belade tidnings-

numret med kvarstad (beslagtagande).
257

 Den politiske veteranen, finansministern Johan 

August Gripenstedt, tyckte däremot att det bara var bra om den liberala pressen kunde 

åstadkomma ”en något ökad temperatur i sinnesstämningen.”
258

 

För skandinavisten Karl XV verkar Sveriges inrikesproblem ha tett sig som sekundära pro-

blem. Karl XV drömde om att stärka banden med Norge och Danmark,
259

 där Norge hade en 

enkammarrepresentation (stortinget) sedan 1814 och Danmark en tvåkammarriksdag sedan 

1849.
260

 Därför skulle representationsreformen ge en svensk nationalrepresentation mer i 

överensstämmelse med dessa grannländer. Men Karl XV lyssnade företrädesvis till de konser-

vativa junkerpolitikerna, vilka betraktade reformförslagets upphovsmän; De Geer, Gripen-

stedt och Manderström som ”pennidioter”.
261

 I slutet av november 1865 gjorde emellertid 

Karl XV en helomvändning och sade sig stödja reformförslaget. Ekman anser att kungen änd-

rade åsikt av främst två orsaker. Den första berodde på tryckfriheten, eftersom den ”liberala 

presspropagandan [inte] hade… försummat att använda `folkgunsten´ som påtrycknings-

medel; avslöjade sig kungen som representationsförslagets fiende, riskerade han möta folkets 

vrede.” Den andra orsaken var folkets deputationer (uppvaktningar).
262

 Deputationerna var 

fredliga demonstrationer, genomförda av reformvänner från hela Sverige, vilka i slutet av 

november 1865 reste till Stockholm för att överräcka petitionslistor
263

 till konungen och 

regeringen. Att levandegöra den allmänna opinionen genom fredliga demonstrationer var vid 

1800-talets mitt ett nytt politiskt grepp, som väckte både fruktan och ilska hos reformmot-

ståndarna.
264

 Angående dessa deputationer säger reformmotståndaren Johan Fredrik Philip 

Flach: 

I sista tiden och för att derunder allvarligt imponera på de tveksamma eller motsträfviga inom R. St:r [Rikets 

Ständer], hafva hit anländt deputationer, för hvilkas organiserande man befarat att ministéren ej varit alldeles 

främmande… Vare emedlertid härmed huru som heldst, så är dock hela detta deputationsväsende af på en 

gång så sorglig och tillika så ömkligt löjlig beskaffenhet, att jag saknar ord, nog uttrycksfulla, att deröfver 

betyga mitt ogillande.
265
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Axel Fredrik Liljenstolpe var en reformmotståndare som ifrågasatte pressens ambivalens 

när det gällde att ”rösta för uniformen” (d.v.s. rösta så som kungen ville), när han sa: 

Vi minnas alltför väl huru Aftonbladet högt [motsatte sig]… att under gamle Kungens dagar personer blefvo 

uppmanade att, som man säger, >>rösta för uniformen>>; hvad påyrkar väl nu samma Aftonblad? … Reger-

ingen, ja, H. M:t Konungen isynnerhet skolat med den dem tillkommande makt uppmana… >>förtroende-

embetsmän och hofvet tillhörande personer>>, för att förmå dessa att rösta för det… >>Kongl. förslaget.>> 

Förde väl detta Aftonblad, uti båda fallen, opinionens talan??
266

 

Mitt sista exempel i detta avsnitt blir reformanhängaren Carl Nordenfalk som, liksom 

Cederschjöld tidigare gjort, påpekar att tryckfriheten också kan utgöra ett viktigt korrektiv i 

en demokrati.
267

 

Af samhällenas utveckling i demokratisk rigtning kan mycket vara att både hoppas och frukta. Här har man 

starkt framhållit demokratiens dåliga sidor. Det gifves dock emot desamma ett praktiskt medel… [som] ryck-

er huggtänderna ur dess mun… I ett samhälle, der ordets och pressens frihet, der församlingsfrihet och en fri 

representation med utsträckt valrätt lemnar så många luftventiler, genom hvilka demokratiens oberättigade 

anspråk och oförnuftiga fantasier kunna dunsta bort, der är den ej farlig.
268

 

 

När jag nu kort sammanfattar detta avsnitt, kan jag konstatera att begreppen åsiktsfrihet och 

tryckfrihet verkar ha förståtts på ungefär samma sätt vid mitten av svenskt 1800-tal, som i 

dagens Sverige. Även den svenska offentlighetsprincipen hade en nästan hundraårig historia, 

vid slutstriden om representationsreformen. Angående värderingen av tryckfriheten berodde 

den då, liksom nu, på vilken ”sida av drevet” man befann sig. De som fick dålig publicitet 

kände sig helt naturligt hotade av tryckfriheten. De som hade pressens stöd menade sig också 

ha allmänna opinionens stöd och framhöll gärna att den fria pressen utgjorde ett utmärkt kor-

rektiv för demokratin. I detta avsnitt har min diakrona (under längre tid) analys klargjort att 

tryckfriheten återfanns i demokratibegreppets semantiska fält, vid mitten av svenskt 1800-tal, 

liksom begreppet även gör idag. På samma sätt kunde också tryckfriheten motverka åsikts-

friheten, då liksom nu, genom att hota med att offentliggöra personer med, från allmänna 

opinionen, avvikande åsikter. 
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4.7 Från aristokrati till meritokrati 
 

Min analysfråga i detta avsnitt lyder: Tillhörde, med meritokrati, likvärdiga begrepp demo-

kratibegreppets semantiska fält, även vid 1800-talets mitt? (Själva begreppet meritokrati är 

från mitten av 1900-talet.)
269

 

Under 1700-talet blev det vanligt att upplysningsfilosofer som Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau, Diderot, Quesnay och Adam Smith kombinerade en ohämmad förnuftstro med sina 

föreställningar om liberalism och demokrati. Landvinningar inom naturvetenskaperna banade 

först vägen för detta synsätt, genom t.ex. Isaac Newton, och verifierade det sedan, genom t.ex. 

Charles Darwin.
270

 Revolterna inom det tysktalande Europa 1848; Wien, Berlin och Frank-

furt, strävade efter liberal parlamentarism och leddes av akademiker från industribourgeoisi-

en.
271

 De ideologiska vindar som hade blåst från den europeiska kontinenten sedan 1700-talet 

och som alltjämt blåste vid mitten av 1800-talet, förespråkade alltså att en ekonomiskt stark 

och välutbildad medelklass skulle bära upp den nya ideologin liberal demokrati. Jag ska nu 

undersöka om denna uppfattning delades av Riddarhusets adel, vid tiden för representations-

debatten 1865. 

Justitiestatsministern Louis De Geer säger, angående de samfällda valen, i sitt öppnings-

anförande till representationsdebatten 1865 ”att förslaget erkänner ingen annan grund för rep-

resentant-kallet än medborgares förtroende, uttryckt genom val. Man talar om upplysningen 

såsom en riktigare grund; men huru bestämma den?”
272

 Reformvännen Fredrik August Ceder-

schjöld anför skriftligen: 

Såsom ett af de vigtigaste skälen att icke antaga det hvilande representations-förslaget, har man åberopat, 

farorna af penningens för stora inflytande… Jag vet blott en makt, som är ännu starkare och som ensam kan 

beherrska densamma, och det är intelligensen. Derföre, i samma mån kunskaper, bildning och allmänt 

vetande sprida sitt ljus och intränga i nationens innersta merg och kärna, skall penningen förlora sin hotande 

kraft och blifva hvad den endast bör vara, ett medel till ett idogt folks framåtskridande på civilisationens 

bana.
273

 

Cederschjölds skrivelse fortsätter att sjunga kunskapens lov. 

Genom de jättesteg, hvarmed naturvetenskaperna på sednare tider framgått och nödvändigheten af deras 

användande i snart sagdt alla grenar af det menskliga lifvet, skola dessa vetenskaper småningom förädlande 

genomtränga hela nationen.
274
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Alltså är dessa herrar överens om att upplysningen, intelligensen, kunskaper, bildning och 

allmänt vetande måste utgöra grunden för vilka som ska representera makten och ”förädla” 

nationen Sverige. Den ytterst motvillige ja-röstaren till representationsförslaget, greve Carl 

Ludvig Fredrik af Ugglas, kopplar också industrialiseringen till bildningen, när han säger ”att 

industriens och bildningens allt mera vidgade inverkan gör samhällighet i anspråk och rättig-

heter till framtidens lösen.”
275

 På grund av denna samhälliga kunskapsutveckling, menar Sam-

uel Gustaf von Troil att det är vansinne att ”ännu en stor del af vårt lands mest ansedda, dug-

ligaste och inflytelserikaste innevånare... [är] förnekade allt deltagande i landets lagstift-

ning.”
276

 Här talas alltså om att man inte kan utestänga de mest ansedda och dugliga med-

borgarna från makten. Men att även förmögenhet ska vara maktmeriterande hävdar Ernst 

August Weidenhjelm, som säger ”att rättvisan kräfver, att valrätt och valbarhet i represen-

tationen förunnas åt den mängd af upplyste medborgare, den myckenhet af bildning och för-

mögenhet, som för närvarande finnes derutur utesluten.”
277

 Samtidigt framhåller Weidenhjelm 

att en ”högre grad af upplysning” och bildning vanligen sammanfaller med ”konservativa 

åsigter”.
278

 

Inte heller reformmotståndarna förnekar att det är de upplysta och kloka som ska ha makt-

en. Oscar von Knorring säger exempelvis: ”Hvad 1:sta kammaren särskildt angår, så vågar jag 

påstå, att förslagets svaga försök till garantier för upplysningens och den sansade klokhetens 

välde inom denna kammare stadnat vid blotta chimèrer.” Och han betonar att demokratin 

måste ”hejdas inom tillbörliga gränser, som bjudas af upplysningen och den sanna statsklok-

heten.”
279

 Av von Knorrings resonemang bör vi observera att demokratin kan motverka att 

makten hamnar hos de upplysta och kloka. Men Johan Adolf Löwenborg hävdar att svaret på 

von Knorrings ”demokratidilemma” är att utbilda massorna, enligt utsagan: ”Gören skolorna, 

folkskolorna till den sanna, rätta och praktiska upplysningens verkstäder… och vi skola 

oemotsägligen derifrån sedermera erhålla fosterlandets säkraste värn, såväl i våra inre, som 

yttre förhållanden.”
280
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Friherre Rudolf Klinckowström, den flitigaste agitatorn bland reformmotståndarna, varnar 

dock adeln för att göra förmögenheten maktmeriterande, när han säger ”att jag kan vara en 

person, som icke eger ett öre, och ändock tillhöra den sanna aristokrati, hvarom H. Exc. Hr 

Just.-Stats-Ministern talat i sitt förslag.”
281

 Och han fortsätter med att fråga åhörarna, angå-

ende representationsförslaget: ”Huru många sanna aristokrater fingo ej derigenom döds-

stöten?”
282

 

Greve Henning Hamilton hävdar i sitt anförande, att den nödvändiga intelligensen för att 

styra Sverige redan finns samlad hos rikets adel. Han ställer här ett par retoriska frågor enligt: 

Man har sagt, att Adeln icke är i besittning af för ändamålet erforderlig intelligens, och såsom bevis härpå an-

fört, att så få af Adeln, jemförelsevis med ofrälse, aflägga högre lärdomsprof… i alla fall är detta ett sätt att 

mäta R. o. Ad:s intelligens, som icke håller profvet. Finnes det ej någon annan intelligens än den, som mätes 

genom akademiska lärdomsprof? Finnes då ingen intelligens inom armén, inom flottan?
283

 

Det faktum att regeringsdugligheten skulle vara förbehållen vissa klasser hade, tidigare i de-

batten, redan ifrågasatts av greve Robert De la Gardie. Märk väl, att han däremot inte ifråga-

sätter att regeringsdugligheten skulle vara beroende av förmögenhet och högre lärdom. 

Se vi på vår närvarande samhällsförfattning, så finna vi der ett Stånd R. o. Ad., som skulle innefatta den 

större förmögenheten och statsmannaskickligheten, samt ett annat, Preste-Ståndet, som skulle representera 

den högre lärdomen och bildningen. Otvivelaktigt voro dessa Stånd vid tiden för deras tillkomst fullt berättig-

ade, men äro de väl det nu? ... nationens utveckling har varit så stor i alla rigtningar, att förmögenheten och 

bildningen befinnas vara… fördelade så på bredden öfver alla samhällsklasser… att det blir alldeles omöjligt 

att indela nationen i vissa särskilda stånd eller klasser.
284

 

Karl XV hade hoppats att finansministern Johan August Gripenstedt skulle avgå redan 

1861, p.g.a. dennes sköra hälsa,
285

 men i det följande visar Gripenstedt att han fortfarande var 

stark nog att svinga retorikens svärd. I en mycket giftig attack på reformmotståndarna, där han 

varken uppvisar De Geers låga politiska självförtroende eller kompromissvilja, konstaterar 

han att: 

Jag hemställer likväl, om det icke är möjligt, att motståndet… till någon del kan härröra deraf, att man erfar 

en känsla af tyngd, af missmod och bekymmer vid tanken på att uppgifva en ställning… om ej så mycket för 

en sjelf, dock för efterkommandes skull… [Låt] tanken fara, att sjelfskrifvenhetens uppgifvande skulle inne-

fatta en uppoffring. Skicklighet och förmåga skola under alla omständigheter göra sig gällande, och kunna 

våra barn icke på denna väg blifva bemärkta, så må väl en suck frampressas ur fadershjertat, men det är 
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bättre, att då lemna rum för andra, som äro mer förtjenta. Det är icke allom gifvet att kunna förvärfva ett stort 

och ärorikt namn; dertill fordras ovanliga gåfvor och lyckliga omständigheter.
286

 

Gripenstedt förespråkar, med andra ord, att aristokratin bör lämna plats för meritokratin. 

 

Med uttryck som upplysning, intelligens, kunskap, bildning och allmänt vetande; beskrivs 

dugliga och kloka medborgare, vilka bör ha den politiska makten i ett modernt (industri-) 

samhälle. Dessa medborgare förutsätts också vara ansedda och förmögna. Både representa-

tionsreformens anhängare och motståndare verkar vara överens om att dessa egenskaper bör 

vara förvärvade, även om det tycks skrämma en del riddarhusledamöter, eftersom de anser 

själva aristokratin därmed vara hotad. Det verkar finnas en konsensus på Riddarhuset, att 

makten härigenom inte kan legitimeras med börd, utan måste legitimeras med meriter. Adels-

männen verkar därför förespråka meritokrati, även om själva ordet inte användes vid mitten 

av 1800-talet. Oenighet råder dock, mellan reformens anhängare och motståndare, om stånds-

riksdagen kan garantera makten åt de mest meriterade medborgarna, eller ej. 

Vid tiden för reformdebatten verkar det inte vara självklart att koppla den tänkta ”merito-

kratin” till demokratibegreppet, eftersom det ifrågasätts om demokratin medför att den politi-

ska makten hamnar hos de upplysta och kloka. Här anser jag att reformanhängarna är de som 

är villigast att se en utökad demokrati som gynnsam för en meritokrati, vilken tänks ”förädla 

Sverige”. 

Meritokratibegreppet värderas, via ett flertal synonymer, överlag positivt – som något nöd-

vändigt. Är det någon synonym som är mest framträdande, torde det vara ordet bildning. Och 

för att de mest bildade medborgarna ska få komma till makten är, förvånansvärt, många adels-

män beredda att ge upp den politiska självskrivenhet som ”numera icke kan med rättvisa och 

värdighet försvaras.”
287
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5 SLUTSATSER AV MIN ANALYS 
 

 

5.1 Synkron analys 
 

Jag har funnit att Ridderskapet och Adeln (adelsståndet), vid representationsdebatten 1865, 

gav uttryck för att följande begrepp tillhörde det semantiska fältet omkring det grundläggande 

begreppet demokrati, under deras samtid: 

1. Samfällda val, vilka dock var plutokratiska och gav upphov till ett medelklassvälde. 

2. Maktdelningslära, med ett parlament balanserat av en stark konungamakt. 

3. Åsiktsfrihet och tryckfrihet (och, för Sveriges del, även offentlighetsprincip). 

4. Politisk rättssäkerhet, dvs. att det inte fick förekomma systematiskt undertryckande 

och trakasserande av oppositionella grupper genom myndigheternas försorg. 

5. Decentralisering av makten till socken-/kommunnivå, där det rådde en form av direkt 

demokrati, men med starka inslag av först fysiokrati och sedan plutokrati. 

6. Politiska partier (grupperingar) inom riksdagen. 

7. Hänsynstagande till den allmänna opinionen, där denna emellertid sågs synonymt med 

åsikten hos de politiskt berättigade medborgarna, d.v.s. ståndsriksdagens väljarkår 

och med den jämställda sociala kategorier. 

8. Meritokrati, där bildning, duglighet, anseende och förmögenhet ska avgöra vilka som 

regerar. 

En stor tveksamhet råder om vi över huvud taget kan tala om demokrati på socken-/kommun-

nivå, på grund av dessa direkta lokalvals starkt plutokratiska karaktär. Jag har tidigare funnit 

att vi inte kan benämna några 1800-talsval öppna, med fri åsiktskonkurrens, men samtidigt 

fanns det en klar vilja att decentralisera den politiska makten. Detta måste sägas vara en 

mycket gammal tradition i Sverige.
288

 

Även angående begreppet meritokrati råder det viss osäkerhet. Anhängarna av förslaget till 

den stora representationsreformen verkar ha sett demokratin som befrämjande meritokratin, 

medan reformens motståndare ansåg att så inte var fallet. Reformmotståndarna såg snarare 

den politiska ståndsuppdelningen som garant för meritokratin. 
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5.2 Diakron analys 
 

I detta avsnitt gör jag en tidsöverskridande, diakron analys; där jag jämför det semantiska 

fältet omkring min samtids demokratibegrepp,
289

 med det semantiska fältet kring demokrati-

begreppet vi mitten av 1800-talet. Den diakrona analysen görs med hjälp av tabelluppställ-

ningen i tabell 1 nedan. 

Tabellen skall läsas så att den vänstra (nutida) kolumnen jämförs med den högra (dåtida) 

kolumnen, i mittenkolumnen. Härav framgår att jag funnit en begränsad begreppsöverens-

stämmelse angående synen på rösträtt. Begränsningen ligger mycket i de samfällda valens 

plutokratiska karaktär, vilken hindrade fri åsiktskonkurrens inom politiken. Därför existerade 

inte någon motsvarighet till öppna val, varken på nationell eller på lokal nivå, vid 1800-talets 

mitt. Angående maktbalansen mellan valda (i riksdagen) och tillsatta (i regeringen
290

) repre-

sentanter, kan vi säga att det även där råder en begränsad begreppsöverensstämmelse. Vid 

mitten av 1800-talet saknades motsvarigheter till de nutida begreppen föreningsfrihet
291

 och 

politiska partier verksamma utanför riksdagen. Däremot råder det full begreppsöverens-

stämmelse angående åsikts- och tryckfrihet och, vad jag här förkortar till, politisk rätts-

säkerhet och vad som menas med ett politiskt parti i riksdagen. Att demokrati också är 

synonymt med en decentralisering av makten, för att kunna närma sig ett ideal av direkt 

demokrati, verkar också vara en diakron (över lång tid) uppfattning. Synen på hur stor del av 

Sveriges befolkning som ska räknas till den allmänna opinionen hör samman med hur stor del 

av rikets invånare som bör räknas till de politiskt berättigade medborgarna. Eftersom sist-

nämnda begrepp var mycket snävare vid 1800-talets mitt, blir även dåtidens begrepp den all-

männa opinionen snävare än idag. Uppfattningen att demokrati också innebär en form av 

meritokrati uppvisar stor diakron överensstämmelse om vi studerar reformvännernas åsikter, 

men reformmotståndarna verkar inte villiga att koppla samman dessa begrepp. Inom den nu-

tida meritokratin efterfrågas dessutom, till viss del, andra meriter än vid mitten av 1800-talet. 

  

                                                           
289

 Vilket jag här definierar utifrån de sju kriterierna i definitionen av Axel Hadenius, med tillägg av direkt 
demokrati, politiskt parti, allmän opinion och meritokrati. Se avsnittet Demokratibegreppet i kapitlet Metod. 
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 För 1800-talets del måste vi inkludera kungen i regeringen, som sammantaget kan förstås som 
”konungamakten”. 
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 Jag förutsätter här att det nutida begreppet ”förening” även inkluderar ”politiska föreningar”. Begränsad 
frihet för t.ex. kristet religiösa föreningar uppkom i och med upphävandet av konventikelplakatet 1858. 
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Tabell 1: En diakron jämförelse mellan det tidiga 2000-talets demokratibegrepp och mot-

svarande begrepp vid 1800-talets mitt. 

SEMANTISKT FÄLT FÖR 

NUTIDA DEMOKRATI- 

UPPFATTNING 

JÄMFÖRELSE AV DE 

SEMANTISKTA FÄLTEN:  

NUTID – DÅTID 

SEMANTISKT FÄLT FÖR 

DÅTIDA DEMOKRATI- 

UPPFATTNING 

Allmän och lika rösträtt Begränsad 

överensstämmelse 

Samfällda val 

Öppna val Gemensamt begrepp 

saknas 

Motsvarande begrepp 

saknas 

Korrekta val Uppgift saknas Uppgift saknas 

Effektiva val Maktbalans mellan valt 

parlament och tillsatt 

regering 

Nödvändigt med stark 

(och odemokratisk) 

konungamakt 

Föreningsfrihet Gemensamt begrepp 

saknas 

Motsvarande begrepp 

saknas 

Åsiktsfrihet och 

tryckfrihet 

Överensstämmer Åsiktsfrihet och 

tryckfrihet 

Politisk rättssäkerhet Överensstämmer Politisk rättssäkerhet 

Direkt demokrati ett ideal Decentralisering av den 

politiska makten 

Direkt socken-/kommun- 

demokrati 

Politiskt parti i riksdagen Överensstämmer Politiskt parti i riksdagen 

Politiskt parti verksamt 

utanför riksdagen 

Gemensamt begrepp 

saknas 

Motsvarande begrepp 

saknas 

Allmän opinion är åsikten 

hos medborgarmajoriteten 

Beroende av hur många 

medborgare som räknas till 

de politiskt berättigade 

Allmän opinion är åsikten 

hos de politiskt berättigade 

medborgarna 

Meritokrati Överensstämmer endast 

vid studie av reformens 

anhängare. 

Uppfattningen att meritokrati 

 befrämjas av demokrati 

omfattas endast av reform- 

vännerna. 
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Sammanfattar vi ovanstående resonemang möts förståelsen av de komplexa demokratibe-

greppen, nutid – dåtid, säkerligen bara via de inkluderade begreppen åsikts- och tryckfrihet, 

politisk rättssäkerhet och politiskt parti i riksdagen. Angående begreppet meritokrati kan vi 

endast inkludera detta i det diakrona demokratibegreppet, om vi begränsar den dåtida studien 

till dem som stödde förslaget till representationsreformen. Den diakrona analysen blir dock 

ganska osäker, eftersom det kan antas att adelsståndets ledamöter inte gav uttryck åt sin fulla 

förståelse av demokratibegreppet. Jag antar att orsaken var ett ytterst motvilligt accepterande 

av demokratins ökade inflytande inom politiken, vilket medförde att man gärna beskrev be-

greppet nedvärderande. På samma gång kan det antas att vissa av ledamöterna i det höglovliga 

ståndet ville påskina att de gjorde större eftergifter åt demokratin, än vad som faktiskt var 

fallet. Representationsförslagets främste upphovsman Louis De Geer ger en antydan om att 

det förhöll sig så, när han säger ”förslagets särskilda stadganden [är] afvägda efter hvad man 

trott vara möjligast att genomföra och för tillfället passa bäst.”
292

 Jag tolkar denna utsaga som 

att De Geer bara ville släppa fram demokratin ”lagom” mycket och gärna fortsätta att förhala 

Sveriges demokratisering något.
293

 

 

5.3 Värderingen av demokratibegreppet 
 

Min samtid värderar demokratibegreppet väldigt positivt, åtminstone inom den s.k. första 

världen.
294

 Om förståelsen av demokratibegreppet beskrevs dunkelt, vid mitten av 1800-talet, 

gjordes värderingen desto tydligare. Jag kan här fullkomligt instämma med reformanhängaren 

Carl Nordenfalk, när han inför Ridderskapet och Adeln säger: ”Här har man starkt framhållit 

demokratiens dåliga sidor.” Men resten av Nordenfalks anförande visar att även han har en 

mörk demokratibild, när han beskriver hur man ”rycker huggtänderna ur dess mun” och att 

man måste motverka demokratins ”oberättigade anspråk och oförnuftiga fantasier”.
295

 

I representationsdebatten på Riddarhuset användes klart nedsättande synonymer till själva 

ordet demokrati, såsom bond-regemente
296

, majoritetens terrorism
297

, majoritetens tyranni
298
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 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 188 
293

 Se även övriga citat av De Geer, tidigare i min uppsats. 
294

 Se avsnittet Demokratibegreppet i kapitlet Metod. 
295

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 398, tre citat. 
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 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 282 
297

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 294 
298

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 294 
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och majoritetsförtryck
299

. Dessa hårda omskrivningar av demokratibegreppet användes dock 

uteslutande av reformmotståndarna, som retoriska redskap under själva debatten. 

 

Från Protokoll hållna hos högloflige Ridderskapet och Adeln är det svårt att utläsa någon 

egentlig artskillnad, mellan talen hållna av reformens vänner respektive dess motståndare, an-

gående demokratibegreppets deskription och nästan omöjligt angående värderingen. Som 

exempel på värderingen av demokratibegreppet kan vi ta reformmotståndaren Oscar von 

Knorring, när han säger: 

De vilkor för sådana garantier, som blifvit uppställde, äro af beskaffenhet att icke kunna påräkna lång var-

aktighet, utan komma att snart bortskaffas af de demokratiska sträfvanden, som sannolikt icke vilja stadna på 

halfva vägen. Dessa sträfvanden äro visst icke alltid ett ondt i och för sig; men de blifva det, de blifva ett för-

derf för samhället, då de icke hejdas inom tillbörliga gränser, som bjudas af upplysningen och den sanna 

statsklokheten.
300

 

och jämföra denna med följande utsaga av reformvännen Ernst August Weidenhjelm. 

Jag anser… att de starka sympatier, som förslaget hos folket tillvunnit sig, till en stor del grundas på den 

demokratiska anda, som i förslaget ostridigt finnes inlagd; men denna anda, M. Hrr! den tillhör egendomligen 

den tid, hvari vi lefva, snart sagdt den luft, som vi andas. Den går som en brusande flod igenom hela verlden, 

och äfven i vår fjellstängda Nord skall man fåfängt försöka att helt och hållet förhindra eller hämma dess 

ström. Hvarje bemödande härutinnan skall endast reta den till mera kraftiga ansträngningar.
301

 

Ovanstående exempel är illustrativa för skillnaden mellan reformens motståndare respektive 

vänner, över lag. De förra kan sägas betrakta tillmötesgåendet av demokratin som något ont, 

medan de senare betraktar tillmötesgåendet som något nödvändigt ont. 
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 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 301 
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 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 218 
301

 R. o. Ad. 1865-66 I, s. 205 
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6. SAMMANFATTNING 
 

Syftet med uppsatsen Demokratihotet mot aristokratin – Uttrycken för det politiska adels-

ståndets demokratisyn vid den sista svenska ståndsriksdagen är att belysa det politiska adels-

ståndets demokratiuppfattning, under den stora debatten om Sveriges nationalrepresentation 

och jämföra denna med min samtids rådande demokratiuppfattning. För ändamålet gör jag en 

begreppshistorisk analys av adelsståndets riksdagsprotokoll vid 1865/66 års riksdag, där jag 

undersöker det komplexa demokratibegreppet genom att studera vilka mindre komplexa be-

grepp detta är uppbyggt av. Betydelsen av dessa ”delbegrepp” i demokratibegreppets seman-

tiska fält söks i en kontinuerlig jämförelse med motsvarande begrepp i min samtid. 

Undersökningen genomförs enligt den tyska skolan Begriffsgeschichte, eftersom dess 

strukturalistiska metod tillåter både synkrona (inom samtiden) och diakrona (under längre tid) 

analyser av begreppen, men jag har även låtit mig starkt påverkas av aktörsperspektivet från 

Cambridgeskolan. Mitt eget bidrag till begreppshistoriens metodik är att hela tiden försöka 

hålla isär deskriptionen (den objektiva förståelsen) och den normativa (subjektiva) uppfatt-

ningen av begreppen.  

Min slutsats blir att full överensstämmelse angående förståelsen (deskriptionen) av demo-

kratibegreppet dåtid – nutid, bara äger rum via delbegreppen åsikts- och tryckfrihet, politisk 

rättssäkerhet och politiskt parti i riksdagen. Viss överensstämmelse har jag emellertid funnit 

hos reformförslagets anhängare, i uppfattningen att demokratin krävde en övergång från 

klassvalsprincipen till samfällda val och att den politiska makten behövde ytterligare 

decentraliseras. Reformförslagets anhängare ville även sammankoppla ”meritokratiliknande” 

begrepp med demokratibegreppet. Sammantaget blir dock det politiska adelsståndets objek-

tiva demokratiuppfattning otydlig av främst två orsaker. Å ena sidan fanns en allmänt utbredd 

vilja bland adelsledamöterna att nedvärdera demokratibegreppet, men å andra sidan fanns där 

också en vilja att påskina en större benägenhet till eftergifter åt demokratin, än vad som var 

fallet i verkligheten. Jag antar därför att adelsmännen på Riddarhuset var ovilliga att klart 

precisera sin demokratiförståelse. 

Desto tydligare framträder adelsledamöternas värdering (normativa uppfattning) av demo-

kratibegreppet. Även här framkommer en skillnad mellan representationsreformens motstånd-

are respektive anhängare. Motståndarna kan sägas ha betraktat tillmötesgåendet av demo-

kratin som något ont, medan anhängarna betraktade tillmötesgåendet som ett nödvändigt ont. 
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