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Abstract  

Teodor Holmberg was a Swedish author, political opinion-shaper and political debater who 

were active during the late 19th century and the early 20th century. The Swedish political 

party Sweden Democrats emphasizes Holmberg as an important ideological source of inspi-

ration in their policy program. In a few books and articles, Holmberg is presented as one of 

the few conservative debaters who were a supporter of democracy and who advocated the 

introduction of universal suffrage for both men and women during the Swedish democratiza-

tion process in the early 1900s. In articles and previous research, there are conflicting opin-

ions about Holmberg’s ideological approach to democracy, universal suffrage and parliamen-

tarianism. The aim of this thesis is to analyze Holmberg’s ideological approach to the univer-

sal suffrage, parliamentarianism and conception of democracy during the Swedish democrat-

ization process 1906-1925. The result show that Holmberg advocated the introduction of uni-

versal suffrage for both men and women during the democratization process, and also had a 

positive attitude towards citizens participation in the governance of the nation. Holmberg’s 

ideological position is influenced by both a nationalist idea of the rights and freedoms of na-

tional citizenship, and a traditionalist conservative view of the popular self-government as a 

Swedish governmental tradition. Holmberg’s conception of democracy is also based on both a 

nationalist and a pragmatic conservative view, and means that all citizen and social classes 

have the same right to participate in the governance of the nation. Holmberg’s view on gov-

ernance can be described as a popular self-government in which all the people in the nation 

are striving together to cater for the nation’s welfare and interests. Holmberg’s conception of 

democracy implies a resistance to the majority principle and parliament-arianism. Holmberg’s 

advocacy of universal suffrage and positive view of the citizens’ political participation is very 

radical and different compared to the dominant view within the Swedish right wing. In con-

trast, Holmberg’s opposition to parliamentarianism and strong defence of the Swedish king’s 

political power is consistent with the dominant view within the Swedish right wing.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sverigedemokraterna framhåller i sitt principprogram den historiske svensken Teodor Holm-

berg och dennes politiska idéer som en av partiets viktigaste ideologiska inspirationskällor.
1
 

Teodor Holmberg (1853-1935) var en framstående folkhögskoledirektör som även var verk-

sam som samhällsdebattör, opinionsbildare och författare. Holmberg höll bl.a. offentliga poli-

tiska föredrag, grundade ett flertal olika intresseföreningar och författade även ett flertal poli-

tiska skrifter, böcker och artiklar.
2
 I oktober 1906 höll Holmberg ett politiskt föredrag i 

Malmö under titeln Svensk nationaldemokrati där han redogjorde för sina ideologiska grund-

värderingar och sina politiska visioner om samhällsutvecklingen. Detta föredrag beskrivs idag 

som ett betydelsefullt verk som i hög utsträckning anses ha påverkat Sverigedemokraternas 

ideologiska utveckling.
3
 I en artikel i Sverigedemokraternas partitidning beskrivs Holmberg 

som en reformvänlig konservativ samhällsdebattör vars politiska idéer syftade till att ”kitta 

ihop samhället och motverka revolutionära tendenser genom att kombinera demokrati och 

sociala reformer med värdekonservatism, nationalism och kristen moral”.
4
 Holmberg var 

främst verksam som en fristående samhällsdebattör och betecknade sin politiska åskådning 

som ”nationaldemokrati”.
5
 I början av 1920-talet var dock Holmberg förbundsordförande för 

Sveriges Nationella Ungdomsförbund (SNU), som var en konservativ och nationalistisk poli-

tisk organisation
6
. SNU var en självständig ungdomsorganisation som samverkade med den 

konservativa riksorganisationen Allmänna Valmansförbundet.
7
 

 

Ekman och Poohl menar att Holmberg i början av 1900-talet förespråkade införandet av all-

män rösträtt för både män och kvinnor och var en uttalad anhängare av demokratin. Holm-

                                                           
1
 Sverigedemokraternas principprogram 2011, sid 11, https://sd.se/wp-

content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf. 
2
 Amenius, Ragnar: ”G H Teodor Holmberg”, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13732, Svenskt Biografiskt 

Lexikon . 
3
 Ekman & Poohl 2010, s. 280; Svensson, Per: ”I landet ingenstans”, Sydsvenskan, 25/4 2015, 

http://www.sydsvenskan.se/2015-04-25/i-landet-ingenstans. 
4
 Emilsson, Aron: ”Socialkonservativa tänkare”, SD-kuriren, 25/5 2015, https://sdkuriren.se/socialkonservativa-

tankar-och-tankare/. 
5
 Ekman , Mikael & Poohl, Daniel, 2010, s. 280. 

6
 Torstendahl, Rolf, 1969, sid 77, 137-138; Nilsson, Torbjörn, 2004, s. 418. 

7
 Olsson, Stefan, 2000, sid 229-230. 

https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf
https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13732
http://www.sydsvenskan.se/2015-04-25/i-landet-ingenstans
https://sdkuriren.se/socialkonservativa-tankar-och-tankare/
https://sdkuriren.se/socialkonservativa-tankar-och-tankare/
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bergs positiva inställning till demokratin innebär att han idag framstår som en betydligt mer 

lämplig ideologisk inspirationskälla för Sverigedemokraterna jämfört med majoriteten av då-

tidens konservativa och nationalistiska samhällsdebattörer och politiker.
8
 Kulturskribenten 

Per Svensson menar att Sverigedemokraterna har inspirerats av Holmbergs nationalistiska 

föreställning om nationen som en överordnad kollektiv enhet i samhället där alla politiska 

motsättningar har överbryggats och ersatts av en stark nationell gemenskap mellan medbor-

garna. Enligt Svensson innebär Holmbergs nationalistiska föreställning att demokratin i prak-

tiken förlorar sin reella mening och betydelse när de olika stridande viljorna i nationen har 

blivit till en gemensam folkvilja.
9
 Historikern Rolf Torstendahl menar att Holmberg under sin 

tid som förbundsordförande för SNU hade en kritisk inställning till demokratin och var mot-

ståndare till parlamentarismen.
10

 Det förekommer således motstridiga uppfattningar om 

Holmbergs inställning till demokratin, vilket är en intressant utgångspunkt som ligger till 

grund för denna uppsats. Den främsta anledningen till mitt ämnesval är dock att Sverige-

demokraterna framhåller Holmberg som en viktig ideologisk inspirationskälla, vilket är ett 

starkt argument för att undersöka Holmbergs politiska idéer.  

 

1.2 Disposition 

 

I uppsatsens inledningskapitel presenteras undersökningens problemformulering och ämnes-

val, syfte och frågeställning, en sammanfattning av tidigare forskning kring ämnet, avgräns-

ning och materialurval samt undersökningens metodologiska utgångspunkter och avslutnings-

vis en källkritisk diskussion kring analysmaterialet. I uppsatsens andra kapitel presenteras 

undersökningens teoretiska utgångspunkter samt det analysinstrument som kommer att an-

vändas vid tolkningen av analysmaterialet. I uppsatsens tredje kapitel presenteras en historisk 

bakgrund kring den svenska högern och demokratiseringsprocessen i Sverige 1906-1921 samt 

en kort biografi över Teodor Holmberg. I kapitel fyra genomförs idéanalysen av Teodor 

Holmbergs demokratiuppfattning utifrån det valda analysmaterialet. I kapitel fem presenteras, 

sammanfattas och diskuteras undersökningens resultat och förslag på framtida forskning.

                                                           
8
 Ekman & Poohl 2010, sid 280. 

9
 Svensson, Per: ”I landet ingenstans”, Sydsvenskan, 25/4 2015, http://www.sydsvenskan.se/2015-04-25/i-

landet-ingenstans. 
10

 Torstendahl, Rolf, 1969, sid 119-120, 124, 137. 

http://www.sydsvenskan.se/2015-04-25/i-landet-ingenstans
http://www.sydsvenskan.se/2015-04-25/i-landet-ingenstans
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1.3 Tidigare forskning 

 

Historikern Rolf Torstendahl undersöker i boken Mellan nykonservatism och liberalism från 

1969 den konservativa idédebatten inom olika ledande konservativa organisationer och partier 

i Sverige under tidsperioden 1918-1934. Torstendahl behandlar även i övergripande drag Te-

odor Holmbergs demokratiuppfattning under dennes tid som förbundsordförande för SNU. 

Torstendahl menar att Holmberg var kritisk till demokratin och motståndare till parlamenta-

rismen. Enligt Torstendahl betraktade Holmberg demokratin som en sekundär obehaglighet 

men ansåg att parlamentarismen med dess maktfördelning till representationens förmån var en 

stor styggelse i statslivet. Torstendahl menar att Holmberg förespråkade att monarken borde 

återfå sina reella politiska maktbefogenheter, och att Holmberg motsatte sig parlamentarismen 

eftersom att den enbart gynnade olika klass- och partiintressen och utgjorde ett hot mot det 

nationella intresset. Enligt Torstendahl var Holmbergs styrelseideal istället ”en solidaritets-

hierarki, där riket, nationen, fosterlandet och konungen intog första rummet och sattes mot 

partiintressen över huvud taget”.
11

 

 

Historikern Inger Hammar undersöker i boken För freden och rösträtten från 2004 framstå-

ende svenska kvinnliga samhällsdebattörers engagemang i den politiska debatten vid den 

svensknorska unionens upplösning 1905. Hammar behandlar även kortfattat Teodor Holm-

berg och hans hustru Cecilia Bååth-Holmberg och deras gemensamma politiska engagemang 

under unionskrisen. Enligt Hammar var makarna Holmberg övertygade anhängare av den 

svensknorska unionen och var mellan 1903-1905 styrelseledamöter i föreningen Brödra-

folkens väl som arbetade för att stärka unionen och den skandinaviska kulturgemenskapen 

genom sammankomster och politisk opinionsbildning. Teodor Holmberg hade vid denna tid 

en liberal politisk åskådning, och makarna Holmbergs starka engagemang för en skandinavisk 

kulturgemenskap uppfattades i konservativa kretsar som ett tecken på en svag nationell lojal-

itet med Sverige. Unionsupplösningen 1905 ledde dock till att Holmberg förlorade tilltron till 

möjligheterna att upprätta en skandinavisk kulturgemenskap och blev istället en alltmer över-

tygad svensk-nationalist. Makarna Holmberg lämnade Brödrafolkens väl och grundade istället 

den svensknationalistiska föreningen Sveriges väl samt en veckotidning med samma namn 

                                                           
11

 Torstendahl, Rolf, 1969, s. 124, 137. 
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som bedrev nationalistisk opinionsbildning
12

. Holmberg orienterade sig därefter alltmer mot 

en konservativ och nationalistisk politisk åskådning, vilket berodde på att han betraktade uni-

onsupplösningen som en radikal samhällsförändring i negativ bemärkelse.
13

 

 

Historikern Charlotte Tornbjer undersöker i sin doktorsavhandling Den nationella modern 

från 2002 nationalistiska föreställningar om kvinnlighet och samhällsmoderlighet i den svens-

ka samhällsdebatten under 1900-talets första hälft. Tornbjer behandlar även kortfattat makar-

na Holmberg och deras engagemang för införandet av Mors dag som en officiell högtidsdag i 

Sverige. Tornbjer menar att Teodor Holmberg hade en konservativ föreställning om kvinnans 

roll i samhället och ansåg att kvinnans främsta uppgifter var att ansvara för omvårdnaden av 

familjen och hemmet. Holmberg hade även en nationalistisk föreställning om ett nationellt 

moderskap och ansåg att kvinnan genom sina naturliga moderliga egenskaper hade ansvar för 

upprätthållandet av sedlighet, moral och social stabilitet i den svenska nationen. Tornbjer me-

nar att Holmberg förespråkade införandet av kvinnlig rösträtt utifrån föreställningen om att 

kvinnors politiska inflytande skulle medföra färre partistrider i riksdagen och en ökad sam-

hällsmoral som en följd av kvinnans sedliga och moderliga egenskaper.
14

  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den tidigare forskningen enbart har behandlat en-

skilda aspekter av Teodor Holmbergs politiska idéer och endast i övergripande drag. Det råder 

således en brist på en mer fördjupad analys av Holmbergs politiska idéer och demokrati-

uppfattning. Det kan även konstateras att det inom den tidigare forskningen också före-

kommer motstridiga åsikter om Holmbergs demokratiuppfattning. Å ena sidan framställs 

Holmberg som en förespråkare för kvinnlig rösträtt, å andra sidan framhålls Holmbergs kritis-

ka inställning till demokratin och motstånd mot parlamentarismen. Denna uppsats avser att 

försöka fylla den kunskapsmässiga lucka som finns kring Teodor Holmbergs politiska idéer 

genom att genomföra en mer fördjupad analys av Holmbergs demokratiuppfattning.  

 

1.4 Syfte och frågeställning  

 

Teodor Holmberg var verksam som samhällsdebattör och författare under en tidsperiod som 

präglades av genomgripande politiska och sociala förändringar i Sverige. Under 1900-talets 

                                                           
12

 Hammar, Inger, 2004, s. 54-56, 58-61, 70, 84, 171-173. 
13

 Hammar, Inger, 2004, s. 171-173. 
14

 Tornbjer, Charlotte, 2002, sid 89-102. 
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två första decennier genomgick Sverige en demokratiseringsprocess som resulterade i att all-

män och lika rösträtt för både män och kvinnor infördes 1919-1921.
15

 Syftet med uppsatsen är 

att undersöka, beskriva och analysera Teodor Holmbergs inställning till den allmänna rösträt-

ten, demokratin och parlamentarismen samt vilka ideologiska grundvärderingar som kan ur-

skiljas bakom hans ställningstaganden. Jag kommer även att på en övergripande nivå analyse-

ra hur Holmbergs politiska ställningstaganden förhåller sig till den svenska högerns domine-

rande uppfattning. Jag avser att besvara följande frågeställningar i min undersökning: 

 

 

 Vilken inställning har Teodor Holmberg till den allmänna rösträtten, demokratin och 

parlamentarismen? 

 

 Vilka ideologiska grundvärderingar kan urskiljas bakom Holmbergs ställningstagan-

den? 

 

 Hur förhåller sig Holmbergs ställningstaganden till högerns dominerande uppfattning? 

 

1.5 Avgränsning 

 

Undersökningen är avgränsad till att omfatta tidsperioden 1906-1925. Den främsta anledning-

en är att denna tidsperiod omfattar den mest intensiva delen av den svenska demokratiserings-

processen med rösträttsreformen 1907-1909, parlamentarismens införande 1917 samt införan-

det av den allmänna och lika rösträtten 1919-1921.
16

 Denna tidsperiod kan även beskrivas 

som den mest intensiva och produktiva delen av Holmbergs engagemang som samhällsdebat-

tör och författare av politiska skrifter.
17

 Det är omöjligt att inom ramen för denna uppsats 

genomföra en fullständig och heltäckande analys av Holmbergs demokratiuppfattning under 

hela hans verksamma tid som samhällsdebattör. Undersökningens tidsmässiga avgränsning 

omfattar dock en lång tidsperiod och täcker även in ett brett analysmaterial, vilket motverkar 

riskerna för urvalsproblematik. Detta är dessutom den första undersökning som genomför en 

mer fördjupad analys av Holmbergs demokratiuppfattning. Det är främst sambandet mellan 

                                                           
15

 Möller, Tommy, 2011, s. 56-93. 
16

 Möller, Tommy, 2011, s. 56-93. 
17

 Amenius, Ragnar: ”G H Teodor Holmberg”, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13732, Svenskt Biografiskt 

Lexikon. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13732
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Holmbergs ideologiska grundvärderingar och sakpolitiska ställningstaganden i frågorna om 

demokratin, den allmänna rösträtten och parlamentarismen som står i centrum för denna un-

dersökning. Holmbergs olika sakpolitiska inlägg i den samtida politiska debatten kommer 

däremot inte att analyseras i denna undersökning. Det är omöjligt att inom ramen för denna 

uppsats jämföra Holmbergs politiska ställningstaganden med olika konservativa organisatio-

ner eller inriktningar inom den svenska högern. Därför kommer endast en översiktlig jämfö-

relse mellan Holmbergs ställningstaganden och högerns dominerande uppfattningar genomfö-

ras. Högern innebär i denna undersökning de konservativa partisammanslutningar i riksdagen 

som gemensamt tillhörde den konservativa riksorganisationen Allmänna Valmansförbundet.  

 

1.6 Analysmaterial 

 

Undersökningens analysmaterial består av ett urval av Teodor Holmbergs politiska skrifter, 

böcker och artiklar som är författade och publicerade mellan åren 1906-1925. Jag har valt att 

analysera fyra av Holmbergs politiska föredrag som är publicerade i tryckt format och dessa 

är följande: 

 

Svensk nationaldemokrati (föredraget hölls i oktober 1906, utgiven i tryckt format 1907) 

Den nya moralen (1909) 

Borgerlig samling (föredraget hölls i november 1909, utgiven i tryckt format 1910) 

Medborgarsinne och fosterland (1911) 

 

I undersökningen används även två av Holmbergs politiska böcker som analysmaterial och 

dessa är följande: 

 

Ljusmän och ljusbrytningar (1917) 

Med sköld och svärd för svenskhet och etisk kultur (1920) 

 

Analysmaterialet innefattar även några tidskriftsartiklar som är författade av Holmberg och 

publicerade i tidskrifterna Läsning för svenska folket, SNU:s förbundstidning Nationell tid-

skrift samt Dalpilen. Undersökningens analysmaterial omfattar en lång tidsperiod, vilket med-

för goda möjligheter att kunna urskilja sammanhängande ideologiska grundvärderingar samt 

eventuella ideologiska förändringar i Holmbergs skrifter. Materialurvalet medför även goda 
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möjligheter att kunna urskilja motsägelsefulla eller osammanhängande politiska ställ-

ningstaganden. Analysmaterialet valdes ut genom förteckningslistor över Holmbergs förfat-

tarskap som finns tillgängliga via Svenskt Biografiskt Lexikon och LIBRIS. Efter genomläs-

ning valdes de skrifter ut som innehåller Holmbergs inställning till den allmänna rösträtten, 

parlamentarismen och demokratin. Holmberg var under flera års tid även verksam som skri-

bent i ett flertal olika tidskrifter och författade artiklar som publicerades i dessa tidskrifter.
18

 

Dessa artiklar kommer inte, både utifrån uppsatsens syfte och av praktiska skäl, att analyseras 

i denna undersökning. Det finns därmed en viss risk för att undersökningen går miste om ar-

tiklar som hade kunnat vara innehållsmässigt relevanta. Det valda analysmaterialet är ändå 

tillräckligt eftersom att det består av många skrifter och sträcker sig över en längre tidsperiod. 

Det valda analysmaterialet är även det mest lämpliga eftersom att syftet med uppsatsen är att 

analysera Holmbergs ideologiska inställning till demokratin och inte hans olika sakpolitiska 

inlägg i den dåtida politiska debatten.  

 

1.7 Analysmetod 

 

I denna undersökning används kvalitativ textanalys som övergripande analysmetod, vilket 

innebär att innehållet i analysmaterialet analyseras genom en noggrann läsning av texterna 

som helhet, dess enskilda avsnitt samt utifrån det sammanhang som texterna ingår i.
19

 Kvalita-

tiv textanalys omfattar olika inriktningar och i denna undersökning används den idéanalytiska 

inriktningen.
20

 Idéanalys är en övergripande samlingsbeteckning som omfattar olika tänkbara 

kombinationer av undersökningar vars gemensamma syfte är att vetenskapligt analysera poli-

tiska idéer och politiska budskap.
21

 I denna undersökning genomförs en beskrivande idéana-

lys, vilket innebär att förekomsten av politiska budskap i Holmbergs skrifter kommer att un-

dersökas, beskrivas och analyseras.
22

 Denna undersökning intar ett aktörsorienterat perspek-

tiv, vilket innebär att det är Teodor Holmberg i egenskap av specifik politisk aktör och idébä-

rare som står i centrum för undersökningen.
23

 Undersökningen utgår även ifrån ett avsändar-

orienterat tolkningsperspektiv, vilket innebär att tolkningsarbetet är inriktat på att främst ana-

lysera vilka politiska budskap som Holmberg själv avsåg att framföra i sina politiska skrifter 

                                                           
18

 Amenius, Ragnar: ”G H Teodor Holmberg”, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13732, Svenskt Biografiskt 

Lexikon. 
19

 Esaiasson, Peter et al., 2012, s. 210. 
20

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2012, s. 24. 
21

 Beckman, Ludvig, 2005, s. 9, 11. 
22

 Beckman, Ludvig, 2005, s. 14, 48-49. 
23

 Esaiasson, Peter et al. 2012, s. 218-219. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13732
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vid dess tillkomst och vilken innebörd Holmberg tillskrev sina politiska ställningstaganden.
24

 

Detta tolkningsperspektiv förutsätter goda kunskaper om den historiska kontexten för att rim-

liga tolkningar av analysmaterialets innehåll ska kunna genomföras. Den historiska kontexten 

bör dock inte ses som bestämmande för analysmaterialets innehåll utan bör istället främst be-

traktas som en tydlig ram inom vilka rimliga tolkningar kan utföras.
25

 Vid tolkningen av ana-

lysmaterialet används ”den hermeneutiska cirkeln” som metodologisk utgångspunkt, vilket 

innebär att innehållet i de analyserade skrifterna tolkas utifrån texterna som helhet samt i rela-

tion till texternas enskilda delar.
26

 För att kunna tolka innebörden av ett specifikt textstycke 

måste man utgå ifrån det större sammanhanget, d.v.s. texten som helhet, vilket kan leda fram 

till mer rimliga tolkningar.
27

 

 

I undersökningen används idealtyper som analysinstrument för att analysera innehållet i 

Holmbergs politiska skrifter. En idealtyp kan beskrivas som en extremt renodlad kategor-

isering av det mest utmärkande och kännetecknande innehållet för en politisk ideologi. Ideal-

typen kan användas som analysinstrument i undersökningar av politiska budskap och för att 

klassificera budskapen till den innehållsmässigt mest närliggande idealtypen.
28

 Denna under-

sökning analyserar en konservativt orienterad samhällsdebattörs demokratiuppfattning, vilket 

innebär att idealtyperna baseras på två olika konservativa styrelsedoktriner. En god rekom-

mendation är att konstruera två polära idealtyper som innehållsmässigt är varandras fullstän-

diga motsatser, vilket kan leda till en betydligt mer klargörande analys samt underlätta tolk-

ningen av analysmaterialet och motiveringen av slutsatserna.
29

 I denna undersökning används 

två konservativa huvudinriktningar som har motsatta uppfattningar i synen på styrelseskicket 

och demokratin, och dessa två idealtyper presenteras i kapitlet om teoretiska utgångspunkter. 

En fördel med att använda idealtyper som analysinstrument är att det skapar en tydlig ordning 

och struktur vid tolkningen av analysmaterialet samt att man som forskare får en god över-

blick och kan urskilja ett tydligt mönster i sitt material.
30

 Att konstruera idealtyper kan dock 

vara tidskrävande och förutsätter att man som forskare har goda kunskaper om de politiska 

ideologier som ligger till grund för idealtyperna.
31

 Vid konstruktionen av idealtyperna i denna 
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25
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undersökning studerades vetenskaplig litteratur om konservatismen som politisk ideologi. 

Därefter valdes två konservativa huvudinriktningar ut som skiljer sig åt i synen på demokratin 

och styrelseskicket, och de två idealtyperna har därmed en stark förankring i den vetenskapli-

ga litteraturen. En problematisk aspekt är att man som forskare riskerar att tolka innehållet i 

sitt analysmaterial enbart utifrån idealtypernas innehåll, och att man därmed tänjer texternas 

budskap för att de ska kunna inordnas i någon av idealtyperna.
32

 Denna problematik har jag 

försökt motverka i mitt tolkningsarbete genom att både utgå ifrån idealtyperna som analysin-

strument och samtidigt inta ett öppet förhållningssätt till analysmaterialet.  

 

1.8 Källkritik  

 

Undersökningens analysmaterial består av politiska skrifter, böcker och artiklar som kan be-

skrivas som ett tendensiöst material eftersom att dess upphovsmakare Teodor Holmberg fram-

för ett politiskt budskap i skrifterna.
33

 Detta utgör dock inte ett problem utan är istället under-

sökningens grundförutsättning eftersom att syftet med uppsatsen är att analysera Holmbergs 

ideologiska inställning till demokratin. Analysmaterialet är författat och publicerat under den 

undersökta tidsperioden 1906-1925 som sammanfaller med den svenska demokratiseringspro-

cessen. Analysmaterialet har således en stark förankring i de samtida politiska händelserna i 

Sverige, och därmed kan samtidighetskriteriet anses vara uppfyllt.
34

 

Analysmaterialet består enbart av förstahandskällor och samtliga skrifter är författade och 

undertecknade av Teodor Holmberg. Holmbergs upphovsmannaskap till skrifterna har även 

kunnat bekräftas genom både LIBRIS och Svenskt Biografiskt Lexikon. En problematisk 

aspekt som kan anföras är i vilken utsträckning som innehållet i två av Holmbergs politiska 

föredrag, som hölls 1906 respektive 1909 och publicerades 1907 respektive 1910, har föränd-

rats innan de publicerades i tryckt format. Denna aspekt har inte kunnat undersökas, men det 

bör ändå anses som osannolikt att innehållet skulle ha förändrats på ett genomgripande sätt 

när föredragen publicerades i tryckt format. Holmbergs föredrag bör betraktas som tillförlit-

ligt källmaterial eftersom att det kan urskiljas en stark ideologisk överensstämmelse mellan de 

olika föredragen, men även mellan föredragen och det resterande analysmaterialet. En annan 

aspekt är i vilken utsträckning Holmberg kan ha förändrat eller anpassat sitt politiska budskap 

på grund av påverkan från t.ex. en politisk organisation. Holmberg författade majoriteten av 

                                                           
32
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det analyserade materialet under sin tid som fristående samhällsdebattör och befann sig inte 

under denna tid i en känd beroendeställning till någon politisk organisation. Däremot författa-

des tre av de analyserade artiklarna under Holmbergs tid som förbundsordförande för SNU, 

vilket kan ha påverkat artiklarnas innehåll i viss utsträckning. Det kan även finnas en viss 

möjlighet att Holmberg kan ha anpassat sitt politiska budskap till olika målgrupper och åskå-

dare t.ex. när han höll sina politiska föredrag. Detta har dock inte kunnat undersökas, men 

denna eventualitet bör ändå inte ha påverkat innehållet i föredragen i någon större utsträck-

ning.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Konservatism 

 

Den moderna konservativa ideologin i Europa uppstod under slutet av 1700-talet som en poli-

tisk-filosofisk motreaktion mot den franska revolutionen och dess politiska projekt.
35

 Den 

brittiske parlamentsledamoten Edmund Burke publicerade 1790 en politisk skrift med titeln 

Reflections on the Revolution in France som innehöll en principiell kritik mot den franska 

revolutionen.
36

 Burke kritiserade revolutionen som metod för samhällsförändring och ansåg 

att den franska revolutionen utgjorde ett brott mot den historiskt framvuxna samhällsordning-

en och dess historiska kontinuitet och traditioner.
37

 Burke ansåg även att revolutionens poli-

tiska idéer byggde på verklighetsfrämmande utopier och en alltför naiv tilltro till människans 

förnuft och skaparförmåga.
38

 G.W.F. Hegel var en annan viktig politisk filosof som var verk-

sam under 1800-talet och vars politiska filosofi inspirerade den auktoritära konservatismen. 

Hegel ansåg att den historiska utvecklingen var bestämd av en högre vilja och att historien 

genomgår olika stadier från de lägre till de högre stadierna fram mot ett fullkomligt tillstånd.
39

 

Den historiska utvecklingen styrs av en högre makt som Hegel benämnde ”Världssjälen”, 

vilket var ett annat namn för Gud. Världssjälens vilja kommer i olika epoker till uttryck i sär-

skilda folk och deras nationalkaraktärer. Nationerna är därmed bärare av en historisk mission 

och det är statsmaktens främsta uppgift att förverkliga nationens historiska mission.
40

 Hegel 

ansåg att det existerade ett objektivt statsintresse som främst företräddes av monarken och 

statens ämbetsmannaklass och som medborgarna frivilligt måste underordna sig. Hegels poli-

tiska filosofi innebar ett ideologiskt grundat motstånd mot demokratin som styrelseskick.
41
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Konservatismens grundläggande värderingar 

 

Nedan följer en kort redogörelse över den konservativa ideologins grundläggande värderingar 

vad gäller människosyn, samhällssyn samt inställningen till jämlikhet och metod för samhälls-

förändringar. 

 

Människosyn 

 

Konservatismen anser att människan är en ofullkomlig varelse med ett begränsat förnuft och 

en svagt utvecklad intellektuell förmåga. Det politiska beslutsfattandet bör utgå ifrån tidigare 

generationers samlade visdom och historiska erfarenheter istället för att förlita sig på abstrakta 

teorier och principiella resonemang. Människan besitter en naturligt inneboende ondska och 

en begränsad moralisk förmåga. En kollektiv samhällsmoral utgör en nödvändig förutsättning 

för säkerställandet av en harmonisk och stabil samhällsutveckling och för att människan ska 

kunna stävja sina onda sidor och istället utveckla sina goda egenskaper.
42

 

 

Samhällets grundkonstruktion 

 

Konservatismen har en organisk samhällsuppfattning som innebär att samhällsordningen an-

ses vara historiskt framvuxen. Samhällsordningen är ett resultat av de tidigare generationernas 

samlade visdom och historiska erfarenheter, vilket utgör en garanti för dess tillförlitlighet och 

långsiktiga stabilitet. Samhällets medlemmar består inte enbart av de nuvarande generationer-

na utan i lika hög utsträckning av de tidigare och de kommande generationerna, som binds 

samman i en överindividuell organisk gemenskap. Samhället utgörs även av naturligt fram-

vuxna kollektiv och institutioner, såsom familjen, hembygden, kyrkan och nationen, som är 

överordnade de enskilda individerna. Samhällets medlemmar ingår organiskt i dessa naturliga 

kollektiv, som har uppstått till följd av människans naturliga behov av att få tillhöra trygga 

gemenskaper i samhället. Nationen är den överordnade kollektiva enheten i samhället, vilket 

leder till ett försvar för den nationella enhetens intressen och välgång. Individerna har rättig-

heter endast i egenskap av samhällsmedlemmar och under förutsättningen att de i första hand 

fullgör sina medborgerliga skyldigheter gentemot samhällsordningen. Den nationella gemen-

                                                           
42
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skapen bygger på ett gemensamt historiskt och kulturellt arv. Statsmakten är ett organ för den 

nationella enhetens bevarande och har i uppgift att beskydda samhällets naturliga kollektiv 

och institutioner.
43

 

 

Metod för samhällsförändringar 

 

På grund av den historiskt framvuxna samhällsordningen och människans ofullkomliga natur 

framhåller konservatismen vikten av stegvisa och försiktiga samhällsförändringar som har sin 

förankring i den egna nationens historiska traditioner och tidigare erfarenheter. De stegvisa 

samhällsförändringarna syftar till att bevara samhällsordningens historiska kontinuitet och 

traditioner i största möjliga utsträckning.
44

 

 

Hierarkier och ojämlikhet 

 

Konservatismen anser att det existerar en naturlig ojämlikhet mellan människor vad gäller 

egenskaper, arv och förmågor, vilket leder till en naturligt ojämn fördelning av makt, resurser 

och inflytande i samhället. Konservatismen förespråkar dock en juridisk jämlikhet som inne-

bär att alla medborgare är lika inför lagen. En social och ekonomisk ojämlikhet försvaras och 

accepteras dock som en naturlig ordning i samhället. De olika samhällsklasserna utgör viktiga 

beståndsdelar i samhällsorganismen och innehar olika men kompletterande funktioner i sam-

hället, och det råder inga grundläggande motsättningar mellan dem. Det är viktigt att det råder 

en harmonisk balans och samverkan mellan de olika samhällsklasserna för att nationens väl-

gång ska kunna tillgodoses. En viktig målsättning är att stärka den nationella sammanhåll-

ningen mellan samhällsklasserna och att motverka risken för sociala och politiska motsätt-

ningar i nationen.
45
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2.2 Konservatism och nationalism  

 

Konservatismens organiska samhällsuppfattning leder naturligt till en nationalistisk åskådning 

och föreställningen om en nationell samhörighet baserad på ett gemensamt historiskt, nation-

ellt och kulturellt arv.
46

 Konservatismens förhållande till nationalismen har emellertid inte 

alltid varit okomplicerat genom historien. Nationalismen är i grunden en politisk doktrin som 

framhåller nationalstaten som den främsta politiska enheten och som försvarar nationalstatens 

frihet, självständighet och oberoende.
47

 Nationalismen uppstod i samband med franska revo-

lutionen och var en bärande åskådning i revolutionärernas politiska vision om att skapa ett 

nationellt medborgarskap, där folket blev medborgare i nationen med likvärdiga fri- och rät-

tigheter. Konservatismen betraktade vid denna tid nationalismen som en revolutionär åskåd-

ning och intog därför en kritisk inställning till de nationalistiska idéerna.
48

 Under andra halvan 

av 1800-talet började dock konservativa rörelser inta en mer positiv inställning till nationa-

lismen, och nationalismen införlivades som en naturlig del i konservatismens organiska sam-

hällsuppfattning.
49

 Tingsten menar att det inte existerar en gemensam konservativ föreställ-

ning om nationalismen och den nationella gemenskapens grunder. Vissa konservativa rörelser 

har definierat nationen som en språklig och etnisk gemenskap, som en gemenskap grundat på 

gemensamma kulturella traditioner eller som den historiskt givna statliga enheten.
50

 Østerud 

menar att nationalismens uppkomst oftast är ett resultat av att det pågår en uppslitande eller 

hotande utvecklingsprocess inom nationen, och nationalismen kanaliseras främst när den egna 

nationen uppfattas som hotad, osjälvständig eller underutvecklad.
51

 Østerud menar att det 

inom nationalismen kan urskiljas en motsättning mellan omställning och utveckling å ena 

sidan och nationell egenart och nationellt rotfäste å andra sidan. Båda dessa nationalistiska 

ambitioner kan svårligen uppnås samtidigt utan att någon av dem måste offras, och detta di-

lemma löses därför vanligtvis genom ideologiskt önsketänkande eller pragmatiska kompro-

misser. Motsättningen mellan en traditionalistisk nationalism och en mer moderniseringsvän-

lig nationalism kan återfinnas inom samma rörelse som ett olöst dilemma med provisoriska 

lösningar och skiftande tyngdpunkter.
52
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2.3 Konservatism och demokrati: två motsatta huvudinriktningar  

 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kan det urskiljas en ideologisk skiljelinje i 

inställning till demokrati och allmän rösträtt mellan en mer reformvänlig moderatkonservativ 

inriktning och en mer auktoritär ultrakonservativ inriktning. Den moderatkonservativa inrikt-

ningen intog en mer pragmatisk linje och accepterade gradvis den allmänna rösträtten. Den 

auktoritära och ultrakonservativa inriktningen intog en mer absolutistisk uppfattning som in-

nebar ett ideologiskt övertygat motstånd mot både allmän rösträtt och demokrati.
53

 Dessa två 

motsatta huvudinriktningar utgör idealtyperna i undersökningen och används som analysin-

strument i analysen av Teodor Holmbergs demokratiuppfattning. Det demokratiska styrelse-

skicket bygger på allmän rösträtt, medborgerliga fri- och rättigheter samt majoritetsprincipen. 

Majoritetsprincipen innebär att styrelsen måste legitimeras av folket, vilket kan ske genom 

antingen direktdemokrati eller representativ demokrati i form av folkvalda representanter.
54

 

De två idealtyperna presenteras nedan.  

 

Pragmatisk/traditionalistisk konservatism 

 

Denna inriktning kombinerar värnandet om nationens historiska traditioner med en reform-

vänlig och pragmatisk inställning, och frågan om styrelseskickets utformning bedöms därför 

helt utifrån nationens historiskt framvuxna styrelsetradition.
55

 Styrelsetraditioner representerar 

tidigare generationers lärdomar och historiska erfarenheter, och det styrelseskick är att föredra 

som i största möjliga utsträckning anknyter till den nationella styrelsetraditionen.
56

 Styrelse-

skickets yttre former kan växla men dess kärna måste bevaras. Ett demokratiskt styrelseskick 

med allmän och lika rösträtt kan således accepteras och så småningom även försvaras förutsatt 

att det växer fram successivt inom ramen för den historiskt framvuxna nationella styrelsetradi-

tion och dess traditionella politiska institutioner.
57

 Denna inriktning försvarar även de med-

borgerliga fri- och rättigheter som anses vara historiskt framvuxna inom ramen för den natio-

nella frihetstraditionen.
58

 Den svenska andrakammarhögerns ledare Arvid Lindman represen-

terade denna inriktning inom den svenska högern i början av 1900-talet. Lindman använde sig 
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av begreppet ”folklig självstyrelse” för att beskriva sin inställning till demokratin som styrel-

seskick.
59

 Den folkliga självstyrelsen ansågs vara en uråldrig svensk styrelsetradition och 

1809 års regeringsform ansågs representera den historiska styrelsetraditionen av maktfördel-

ning mellan kung och riksdag.
60

 Den folkliga självstyrelsen innebar en föreställning om en 

harmonisk samverkan mellan fria medborgare ur alla samhällsklasser med hela fol-

kets/nationens välfärd som främsta målsättning, utan särskild hänsyn till den ena eller den 

andra gruppens särintressen.
61

 Kungamakten är den främsta representanten för den nationella 

enheten och utgör den främsta garanten för att riksintresset slutgiltigt ska tillgodoses i det 

politiska beslutsfattandet och att ingen enskild samhällsklass vare sig dominerar eller blir ef-

tersatt i samhället.
62

 En avgörande förutsättning för att demokratins beslutsinnehåll ska tillgo-

dose hela nationens intressen är att det finns en stark nationell medborgaranda som förenar 

alla medborgare, samhällsklasser och politiska partier.
63

 Klasspartier utgör ett hot mot den 

nationella enhetens välgång eftersom att klasspartier enbart representerar enskilda samhälls-

klasser och deras politiska särintressen.
64

 Torstendahl menar att Lindman framhöll den folkli-

ga självstyrelsen som ett överordnat styrelseideal men ansåg att demokratin enbart var en av 

flera olika alternativa styrelseformer för den folkliga självstyrelsen. Torstendahl menar även 

att Lindman hade en ambivalent inställning till demokratin och ofta kritiserade demokratin för 

dess negativa sidor i sina tal, och denna kritik handlade främst om demokratins beslutsinne-

håll.
65

 Aronson och Olsson menar dock att Lindmans begrepp ”folklig självstyrelse” utgick 

ifrån en tydlig distinktion mellan demokratin som styrelseskick och demokratins konkreta 

beslutsinnehåll. Enligt dem anslöt sig Lindman till demokratin som styrelseskick men fram-

höll vikten av att demokratins beslutsinnehåll måste tillgodose nationens intressen istället för 

olika klass- och partiintressen.
66

 Aronson menar att Lindmans kritik inte riktade sig mot det 

demokratiska styrelseskickets form utan handlade om risken för att demokratins beslutsinne-

håll enbart tillgodoser olika politiska särintressen.
67

 Begreppet ”folklig självstyrelse” används 

som en integrerad del i den pragmatisk/traditionalistiska idealtypen för att knyta idealtypen 

närmare till en historisk svensk kontext. 
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Absolutistisk/historicistisk konservatism  

 

Denna inriktning är inspirerad av Hegels politiska filosofi och anser att historien är ödesbe-

stämd och följer en deterministisk utveckling i riktning mot förutbestämda mål. Nationen har 

därmed en historisk mission att förverkliga och förutbestämda mål att uppnå. Samhällsutveck-

lingen måste framskrida i enlighet med nationens historiska mission och den deterministiska 

utvecklingen. Denna inriktning har därför en mer negativ inställning till samhällsförändringar 

eftersom att den deterministiska utvecklingen riskerar att urarta. Den överordnade målsätt-

ningen är att nationens objektiva vilja och intressen ska förverkligas, vilket förutsätter ett eli-

tistiskt präglat styrelseskick där monarken regerar med reella politiska maktbefogenheter till-

sammans med en speciellt utvald representation. Denna representation måste bestå av natio-

nens moraliska, ekonomiska och andliga elit som besitter den intellektuella förmågan att kun-

na förstå nationens objektiva intressen. Denna inriktning är således en ideologiskt övertygad 

motståndare till demokratin som styrelseskick eftersom att demokratin inte kan säkerställa att 

det är nationens elit som har den politiska makten över rikets styrelse.
68

 Den ideologiska ut-

gångspunkten är att statsorganismen anses ha ett eget mål och en egen vilja som är åtskilda 

ifrån den aktuella folkviljan.
69

 Demokratin anses därför leda till uppkomsten av ett massvälde 

och politiska motsättningar mellan olika subjektiva särintressen med nationens splittring som 

följd.
70
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3 Historisk bakgrund 

 

3.1 Teodor Holmberg – en kort presentation 

 

Teodor Holmberg föddes den 12 januari 1853 i Gärdslövs församling i Skåne. Holmberg av-

lade filosofie kandidatexamen i historia och nordiska språk vid Lunds universitet 1876. Under 

sina universitetsstudier vikarierade Holmberg som folkhögskolelärare på Hvilans folkhögsko-

la i Åkarp, och som en följd av detta väcktes Holmbergs starka engagemang för den svenska 

folkhögskolan och folkbildningens ställning i samhället. 1877 tillträdde Holmberg befattning-

en som rektor för den nystartade folkhögskolan Tärna i Västmanland, och Holmberg innehade 

denna befattning i hela 36 år fram till sin pensionering i januari 1913. Under slutet av 1800-

talet hade Holmberg utpräglat liberala politiska åsikter och var bl.a. både frikyrko- och fri-

handelsanhängare. Holmberg var även delägare i de frihandelsvänliga tidningarna Sala Alle-

handa och Avesta tidning, och hamnade ofta i hätska debatter med de konservativa lands-

tingspolitikerna som var huvudansvariga för Tärna folkhögskola. Holmberg var även en varm 

anhängare av den svensknorska unionen och blev därför djupt förbittrad över unionsupplös-

ningen 1905. Denna omvälvande samhällsförändring ledde till att Holmberg genomgick en 

ideologisk förändring och blev en alltmer övertygad konservativ nationalist. Vid årsskiftet 

1905/1906 grundade Holmberg veckobladet Sveriges Väl som bedrev nationalistisk opinions-

bildning, och som definitivt markerade Holmbergs ideologiska övergång till konservativ na-

tionalism. I februari 1912 vållade Holmberg politisk uppståndelse då han i ett offentligt tal vid 

kung Gustaf V:s officiella besök på Tärna folkhögskola kritiserade den dåvarande liberala 

regeringen för dess nedskärningar av det militära försvaret. Holmberg anklagade regeringen 

för att genom denna politik göra sig skyldiga till fosterlandsförräderi, vilket ledde till att 

Holmberg i sin tur kritiserades i både riksdagen och den radikala pressen för regeringsfient-

lighet. Holmberg hade en framstående ställning som samhällsdebattör i den svenska sam-

hällsdebatten och var verksam som skribent i ett flertal olika tidskrifter, däribland Stockholms 

Dagblad och Läsning för svenska folket.
71

 I början av 1920-talet var Holmberg förbundsord-

förande för den konservativa och nationalistiska ungdomsorganisationen Sveriges Nationella 

Ungdomsförbund (SNU).
72

 Holmberg avled vid 82 års ålder den 8 mars 1935 i Stockholm.
73
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3.2 Den svenska högern och demokratiseringen  

 

1866 års representationsreform innebar att den gamla fyrståndsriksdagen avskaffades och att 

en tvåkammarriksdag infördes i Sverige. Den nya tvåkammarriksdagen bestod således av två 

kamrar som var likställda i beslutsbefogenheter: för lagändringar krävdes båda kamrarnas 

bifall, men i budgetärenden skulle en gemensam omröstning äga rum om kamrarna fattade 

olika beslut.
74

 Riksdagens första kammare valdes indirekt av landstingen och de större städer-

nas stadsfullmäktigeförsamlingar. Den kommunala rösträtten var dock graderad efter inkomst 

och förmögenhet, vilket utestängde den stora majoriteten av kommuninvånarna.
75

 Riksdagens 

andra kammare valdes däremot i direkta val med majoritetsvalsystem. Endast män över 21 års 

ålder med en årsinkomst på minst 800 kronor, alternativt innehade en förmögenhet taxerad till 

minst 1000 kronor eller innehade fastigheter taxerade till minst 6000 kronor var röstberättiga-

de till andrakammarvalen.
76

 

 

Under slutet av 1800-talet genomgick den svenska konservatismen en ideologisk utveckling, 

bl.a. som en följd av tullstriden som var en politisk stridsfråga om den svenska handelspoliti-

ken främst mellan konservativa protektionister och liberala frihandelsanhängare.
77

 Den äldre 

tidens konservatism hade främst varit nostalgiskt tillbakablickande och ägnat sig åt storslagna 

hyllningar av kungahuset och Sveriges historiska minnen. I samband med tullstriden uppstod 

dock en konservativ nationalism som var betydligt mer inriktad på samtida samhällsproblem 

och hade ett politiskt handlingsprogram med nationell samling som politisk målsättning.
78

 

Den svensknorska unionens upplösning 1905 var en annan avgörande politisk händelse som 

påverkade den svenska konservatismens ideologiska utveckling. Unionsupplösningen uppfat-

tades i svenska konservativa kretsar som ett förnedrande nederlag och som ett tecken på na-

tionell svaghet. Unionsupplösningen ledde till att en reformvänlig inriktning, som förespråka-

de sociala, ekonomiska och politiska reformer i syfte att återupprätta den nationella samman-

hållningen, vann mark inom delar av högern.
79
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Mot slutet av 1800-talet började genomgripande sociala och ekonomiska förändringar äga 

rum i Sverige, som bl.a. innefattade en industrialiseringsprocess, en tilltagande urbanisering 

och en framväxande arbetarklass.
80

 Under samma tidsperiod började införandet av allmän 

rösträtt segla fram som en allt hetare politisk stridsfråga.
81

 I takt med stigande realinkomster 

lyckades alltfler människor ur arbetarklassen ta sig över rösträttsbestämmelsernas inkomst-

krav och därmed erhålla rösträtt till andrakammarvalen.
82

 År 1900 hade andelen röstberättiga-

de invånare ökat till omkring 25 procent av den vuxna manliga befolkningen.
83

 

Högern var under denna tidsperiod ideologiskt övertygade motståndare till den allmänna röst-

rätten, och fruktade att den skulle leda till ett socialistiskt maktövertagande, avskaffande av 

den traditionella samhällsordningen och uppkomsten av de obildade folkmassornas pöbelväl-

de.
84

 Inom högern fanns även en föreställning om att förmögenhet, jordägande och fastighets-

innehav medförde en större ansvarskänsla för samhällets välgång. Det ansågs även inom hö-

gern vara en grundläggande rättviseprincip att medborgare som betalade skatt hade rätt till ett 

större politiskt inflytande i samhället.
85

 I början av 1900-talet var den svenska högern uppde-

lad i två huvudgrupperingar i riksdagen: förstakammar- och andrakammarhögern, som i sin 

tur bestod av flera olika konservativa partisammanslutningar.
86

 Mot bakgrund av samhällsut-

vecklingen och socialdemokraternas och liberalernas partibildningar bildades slutligen den 

konservativa riksorganisationen Allmänna Valmansförbundet (AVF) i oktober 1904.
87

 AVF 

var dock inget politiskt parti utan en riksorganisation som samlade riksdagens konservativa 

partisammanslutningar, vilket berodde på högerns principiella motstånd mot partiväsendet 

och partipolitisk verksamhet.
88

 En moderatkonservativ linje, som alltmer slöt upp bakom idén 

om allmän rösträtt för män kombinerat med konstitutionella garantier, började vinna mark 

inom högern. I december 1905 tog AVF:s verkställande utskott för första gången ställning för 

införandet av allmän rösträtt för män och ett proportionellt valsystem
89

. Detta ställningstagan-

de utgick främst ifrån den framväxande insikten om att demokratiseringsprocessen var ound-

viklig och att införandet av allmän rösträtt inte längre kunde motverkas.
90

 Bland vissa reform-

vänliga konservativa kretsar framstod idén om sambandet mellan värnpliktstjänstgöring och 
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allmän rösträtt som ett starkt argument för en utvidgning av rösträtten.
91

 Den överväldigande 

majoriteten av de konservativa riksdagspolitikerna var dock ideologiskt övertygade motstån-

dare mot den allmänna rösträtten och demokratin.
92

 Det fanns inom högern en utbredd före-

ställning om att de breda folkmassorna var politiskt inkompetenta och saknade en tillräckligt 

hög intellektuell förmåga att ansvarsfullt kunna förvalta rösträtten. Demokratin riskerade 

därmed att leda till att den politiska makten hamnade i händerna på karismatiska men inkom-

petenta demagoger som skulle förleda nationen och folket in på villovägar.
93

 Det fanns även 

inom högern en föreställning om att demokratin enbart skulle leda till destruktiva politiska 

motsättningar mellan olika politiska särintressen vilket riskerade att splittra den nationella 

sammanhållningen.
94

 

 

I andrakammarvalet 1905 uppnådde liberalerna majoritet i riksdagens andra kammare till-

sammans med socialdemokraterna, vilket ledde till att en liberal regering bildades med Karl 

Staaff som statsminister.
95

 Staaffs regering framlade våren 1906 en proposition till riksdagen 

om allmän rösträtt för män i kombination med majoritetsval till andra kammaren.
96

 Regering-

ens rösträttsproposition bifölls av andra kammarens vänsterliberala majoritet men röstades 

ned av första kammarens konservativa majoritet. Högern fruktade nämligen att allmän rösträtt 

i kombination med majoritetsval främst skulle gynna socialdemokraterna, och att de själva på 

sikt skulle bli politiskt marginaliserade i riksdagen.
97

 Staaffs regering avgick efter nederlaget 

och efterträddes av en konservativ regering med den konservative riksdagspolitikern Arvid 

Lindman som statsminister.
98

 Lindman företrädde högerns moderatkonservativa falang och 

hade en utpräglat pragmatisk inställning till politiskt beslutsfattande, och såg som sin främsta 

uppgift att finna en tillfredsställande lösning på rösträttsfrågan.
99

 Regeringen Lindman 

genomförde 1907-1909 en rösträttsreform som innebar att ett proportionellt valsystem och 

allmän rösträtt för män till andrakammarvalen infördes.
100

 Regeringen Lindmans rösträttsre-

form innebar även att den inkomstgraderade kommunala rösträtten bevarades men en 40-

gradig röstskala infördes som begränsade antalet röster för förmögna personer. Detta var en 
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konstitutionell garanti som syftade till att bevara högerns politiska maktställning i första 

kammaren för att de skulle kunna motverka alltför radikala politiska reformer.
101

 Det principi-

ella motståndet mot allmän rösträtt och demokrati var dock fortfarande utbrett inom högern 

även efter regeringen Lindmans rösträttsreform.
102

 

 

Under 1910-talet blev införandet av parlamentarismen en av de stora politiska stridsfrågorna i 

svensk politik. Denna politiska konflikt handlade om monarkens politiska maktbefogenheter 

och i vilken utsträckning regeringen skulle vara beroende av riksdagens politiska samman-

sättning.
103

 1809 års regeringsform fastställde att den svenska riksstyrelsen byggde på makt-

delning mellan konung, statsråd och riksdag. Enligt regeringsformen skulle konungen utöva 

den verkställande makten i samråd med statsråden, som konungen ägde rätten att själv utnäm-

na. Den lagstiftande makten skulle delas mellan konungen och riksdagen, medan riksdagen 

självständigt skulle inneha den beskattande makten.
104

 Högern försvarade 1809 års regerings-

form eftersom att den ansågs representera den uråldriga svenska styrelsetraditionen av makt-

delning mellan kung och folkrepresentation. Högern försvarade även regeringsformens makt-

delningsregel utifrån föreställningen om att kungamakten representerade det nationella intres-

set i riksstyrelsen. Högern motsatte sig även införandet av parlamentarism eftersom att det 

ansågs vara ett utländskt styrelseskick som utgjorde ett främmande inslag i den nationella 

styrelsetraditionen.
105

 Andrakammarvalet 1911 resulterade i att en liberal regering bildades 

och liberalen Karl Staaff blev återigen statsminister. Staaff ville genomdriva en parlamenta-

risk praxis som innebar att regeringen skulle utöva den verkställande makten full ut och att 

konungen i praktiken avstod ifrån sina politiska maktbefogenheter.
106

 Detta ledde till att en 

konstitutionell konflikt uppstod mellan Staaff och kung Gustaf V, som kulminerade i februari 

1914 då Gustaf V höll det s.k. borggårdstalet som var en kunglig maktdemonstration mot re-

geringen och som ledde till regeringens avgång.
107

 Högern försvarade kungens agerande som 

överensstämmande med grundlagens bestämmelser. Det fanns ändå en skiljelinje mellan en 

ultrakonservativ falang som önskade se en återupprättad personlig kungamakt och en mode-

ratkonservativ falang som enbart värnade om regeringsformens maktdelningsregel.
108

 Andra-
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kammarvalet 1917 resulterade i att en koalitionsregering bestående av liberalerna och social-

demokraterna bildades med liberalen Nils Edén som statsminister.
109

 Efter en överenskom-

melse med statsminister Edén deklarerade Gustaf V sin lojalitet till regeringen och avsade sig 

därmed i praktiken alla sina reella politiska maktbefogenheter till regering och riksdag.
110

 

Denna konstitutionella praxis innebar parlamentarismens slutgiltiga genombrott i det svenska 

styrelseskicket. I samband med detta accepterade även högern parlamentarismen främst ut-

ifrån partitaktiska skäl och för att värna om sin parlamentariska ställning.
111

 Den vänsterlibe-

rala regeringen ville genomföra en omfattande författningsreform som skulle innebära infö-

randet av allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.
112

 Högern motsatte sig införandet 

av kvinnlig rösträtt, eftersom att det stred mot den konservativa föreställningen om kvinnans 

naturliga uppgifter som hustru, mor och ansvarig för skötseln av hemmet.
113

 Det fanns dock 

enskilda konservativa riksdagspolitiker som hade en betydligt mer positiv inställning till 

kvinnlig rösträtt jämfört med den dominerande linjen inom högern.
114

 Regeringen ville även 

avskaffa den inkomstgraderade röstskalan i den kommunala rösträtten, vilket i förlängningen 

skulle innebära en demokratisering av riksdagens första kammare. Högern motsatte sig detta 

eftersom att det skulle leda till att de förlorade sin maktställning i första kammaren.
115

 Högern 

tvingades dock ompröva sin inställning bl.a. som en följd av politiska oroligheter både inter-

nationellt och i Sverige. Efter förhandlingar med regeringen valde högern slutligen att accep-

tera författningsreformen.
116

 Den 24 maj 1919 antogs författningsreformen av riksdagens båda 

kamrar och därmed infördes allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor i Sverige.
117

 

Statsvetaren Stefan Olsson menar att högerns slutliga anpassning till demokratin främst be-

rodde på deras starka tilltro till att svåra politiska frågor kunde lösas genom förhandlingar 

mellan riksdagens partier inom ramen för en nationell samförståndskultur.
118

 I början av 

1920-talet hade dock högern fortfarande en kritisk inställning till demokratin som styrelse-

skick, som varierade mellan principiell kritik till principiellt motstånd.
119

 En moderatkonser-

vativ falang accepterade formellt både demokratin och den allmänna rösträtten, men framhöll 
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hellre den folkliga självstyrelsetradition som sitt överordnade styrelseideal.
120

 Torstendahl 

menar att två huvudlinjer kan urskiljas inom högerns kritik mot demokratin i början av 1920-

talet. Den ena huvudlinjen sammankopplade demokratin med politikens utformning, och kriti-

serade demokratin för nivelleringssträvanden och försök att etablera en total social jämnstru-

kenhet utan hänsyn till medborgarnas skiftande sakkunskap och kvalitet. Den andra huvudlin-

jen kritiserade minoritetsparlamentarismen och ansåg att den ledde till demokratins bristfälli-

ga funktionsduglighet.
121

 Trots att högern formellt accepterat parlamentarismen 1917 var kri-

tiken mot systemet utbredd, och handlade bl.a. om att parlamentarismen försvårade möjlighe-

terna att inrätta en stark regeringsmakt. denna kritik framfördes under en tidsperiod då ett fler-

tal olika kortlivade minoritetsregeringar avlöste varandra i Sverige, vilket inom konservativa 

kretsar ansågs leda till en försvagning av regeringsmaktens auktoritet.
122

 Inom högern kritise-

rades parlamentarismen även eftersom att systemet ansågs leda till att den politiska makten 

hamnade i händerna på olika politiska särintressen, vilket uppfattades som ett hot mot det na-

tionella intresset. Det fanns inom delar av högern starka sympatier för inrättandet av en parti-

politiskt oberoende riksregering som skulle tillgodose den nationella enhetens intressen.
123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120

 Torstendahl, 1969, s. 96-99, 116-118. 
121

 Torstendahl, 1969, s. 117. 
122

 Aronson, 1990, s. 57-58; Torstendahl, 1969, s. 117, 212-213; Möller, 2011, s. 94. 
123

 Aronson, 1990, s. 59; Torstendahl, 1969, s. 132-136, 212-213. 



27 
 

4 Analys  

 

4.1 Holmbergs ideologiska utgångspunkter 

 

I sitt föredrag från 1906 tar Teodor Holmberg ställning för införandet av allmän rösträtt för 

både män och kvinnor.
124

 Bakgrunden till ställningstagandet kan delvis urskiljas i Holmbergs 

syn på samhällsutvecklingen. Holmberg anser att samhällsutvecklingen befinner sig i en stän-

digt fortgående ombildningsprocess som framskrider oberoende av individernas vilja och 

medvetande.
125

 Det kan tolkas som ett uttryck för en deterministisk syn på samhällsutveck-

lingen, men detta resonemang återkommer inte i de senare skrifterna. Holmberg anser att 

samhällsutvecklingen har nått fram till ”den inträdande nationaldemokratiens period” och att 

denna måste framskrida utifrån två huvudpunkter.
126

 Detta resonemang tolkar jag som att 

Holmberg menar att samhällsutvecklingen kan styras genom politiska reformer. Som första 

huvudpunkt framhåller Holmberg att samhällsutvecklingen måste framskrida på nationell 

grund och ”framdrifvas af kärlek till fosterlandet, försiggå i hägn af och aktning för dess lagar 

samt åsyfta det egna folkets lycka”.
127

 Detta resonemang kan tolkas som att Holmberg ger 

uttryck för en nationalistisk åskådning. I den andra huvudpunkten kan Holmbergs grundläg-

gande demokratiuppfattning: 

 

För det andra måste utvecklingen ske på demokratisk grund, genom allas samfälda hjälp och bro-

derliga stöd, så att både de klasser, som sedan länge haft andel i samhällets ledning och främsta 

ansvaret för dess hälsa, samt de nya klasser, hvilka stå i begrepp att dela makt och ansvar, uppträda 

sida vid sida, alla lika förpliktade att sörja för hela samhällets jämna utveckling på lagens grund.
128

 

 

Citatet ovan kan tolkas som att Holmbergs demokratiuppfattning innebär att alla samhälls-

klasser har samma rätt till likvärdigt deltagande i, inflytande över och ansvar för rikets styrel-

se och samhällets utveckling. Holmberg framhåller i flera skrifter att alla medborgare och 

samhällsklasser har ett gemensamt ansvar att arbeta för nationens framtida välgång och ut-
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veckling.
129

 1917 skriver Holmberg att ”demokratiens bärande åskådning är sann och hög: 

allas delaktighet i och allas ansvar för samhället”
130

, vilket tyder på att Holmberg även till-

skriver demokratibegreppet ett positivt innehåll. Holmberg anser att ”med samma andel i fos-

terlandet skall också ökad ansvarskänsla för dettas hälsa och välgång vakna och spira” och 

framhåller att ”det måste blifva allas vår plikt att ditåt söka länka utvecklingen”.
131

 Detta re-

sonemang kan tolkas som att Holmberg dels anser att allmän rösträtt stärker den medborgerli-

ga pliktkänslan för nationens välgång, och dels att demokratiseringsprocessen måste bejakas 

och styras in på rätt vägar. Holmberg fastslår även att allmän rösträtt innebär utvidgningen av 

”hel och full medborgarrätt åt enhvar hederlig person, som uppfyller vissa villkor”
132

, vilket 

tyder på att Holmberg sammankopplar den allmänna rösträtten med medborgarskapets fri- och 

rättigheter. Holmberg förespråkar även införandet av kvinnlig rösträtt, vilket motiveras på 

följande sätt: 

 

Ett löftesrikt nationellt framtidstecken synes mig kvinnans kraf på politisk rösträtt vara. I vårt folkliga lif hafva 

vi full användning för alla goda krafter; inga kunna undvaras. Inte ha vi råd att låta mer än hälften af hela den 

svenska nationen vara politiskt rättslös och utan inflytande? Kvinnan har sina starka sidor, sina särskilda gåfvor, 

hvilka böra komma icke blott det lilla enskilda hemmet utan hela folkhemmet till godo. Hon har en finare an-

svars- och rättfärdighetskänsla än mannen samt är ofta mer målmedveten och oförskräckt än denne.
133

 

 

I citatet ovan framgår det att Holmberg anser att kvinnor i egenskap av medborgare i nationen 

ska ha samma politiska fri- och rättigheter som män. I citatet framgår det även att Holmberg 

anser att kvinnor som samhällsgrupp besitter unika egenskaper och förmågor som är värdeful-

la för nationen och som kan komma hela nationen till godo genom införandet av kvinnlig röst-

rätt. 1924 skriver Holmberg att ”fosterlandet är allas sak, och därför skall dess framtid vila på 

både mäns och kvinnors axlar”
134

, vilket tyder på att en nationalistisk åskådning också ligger 

till grund för ställningstagandet. 1920 uttrycker Holmberg en förhoppning om att kvinnorna 

ska förvalta sin medborgarrätt med större pliktkänsla för nationen än vad männen hittills har 

gjort. Holmberg hoppas att kvinnorna genom sin rösträtt ska minska de partipolitiska motsätt-
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ningarna och istället stärka den nationella sammanhållningen.
135

 Den nationalistiska åskåd-

ningen är en bärande tankegång i Holmbergs inställning till den allmänna rösträtten: 

 

Vi behöfva nytt blod i samhällskroppen; därför påkalla vi hittills uteslutna samhällsklassers medborgarearbete. 

Vi svenskar hafva alltför länge ensidigt odlat gamla människors dygd, jag menar försiktigheten, men därigenom 

har också käckhetens, beslutsamhetens handlingskraftiga ungdomsande vikit från oss och gammalmanskrämpor 

hafva börjat anfäkta Karlars och Gustafvers för storvärk anlagda och till storvärk bestämda folk. Det duger ej för 

en nation, som skall med lust lefva, att gå med gikt i kroppen.
136

 

 

I ovanstående citat förefaller Holmberg anse att den allmänna rösträtten leder till en stark na-

tionell samling och en gemensam folklig strävan över alla samhällsklasser efter att stärka na-

tionens framtida välgång och utveckling. Denna tolkning överensstämmer även med Ekman 

och Poohls tolkning av Holmbergs syn på den allmänna rösträttens primära funktion.
137

 Det 

kan även urskiljas en spänning mellan traditionalism och modernisering i ovanstående citat. 

Holmberg förefaller vara kritisk mot försiktiga samhällsförändringar och istället förespråka 

framåtskridande och handlingskraft. Samtidigt hänvisar Holmberg till historiska svenska 

kungar och menar att Sverige är ett land ämnat för stoverk utifrån sin historia. Detta resone-

mang bör tolkas mot bakgrund av tiden efter unionsupplösningen och den nationalistiska opi-

nionsvåg som svepte in över konservativa kretsar i Sverige. Holmberg intar en reformvänlig 

inställning och framhåller värdet av att ”det svenska statsskeppet föres fram af visserligen 

kraftiga men dock jämna passadvindar”.
138

 Holmberg motsätter sig dock alltför radikala sam-

hällsförändringar och skriver att ”kursen hvarken är normal eller vacker, om skeppet af våld-

samma och nyckfulla stormbyar och kastvindar vräkes oberäkneligt än åt höger, än åt väns-

ter”.
139

 Detta ställningstagande utgår ifrån Holmbergs föreställning om att ”samhället är en 

organism af fint och ömtåligt slag” som kan liknas vid ”ett lefvande träd, som sakta växer i 

sekulära årsringar” och ”som kräver omvårdnad från rötterna till kronan”.
140

 Den nationella 

samhörigheten bygger på en gemensam historia och gemensamma band såsom ”blodsbanden, 

språket, kungadömet, lagen, religionen, sedvänjan”.
141

 De nuvarande generationerna är skyl-

diga att ansvarsfullt förvalta fosterlandet som ett värdefullt arv ifrån förfäderna och med om-
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tanke om ofödda släktens framtida välgång.
142

 Samhället utgörs av naturligt framvuxna ge-

menskaper och institutioner, såsom familjen, hembygden och statskyrkan, och som männi-

skorna tillhör av naturen.
143

  

 

Holmberg bekänner sig till nationalismens grundläggande princip om ”varje folks rätt att få 

leva sitt eget fria liv i sitt eget självständiga land”.
144

 Utifrån sin nationalistiska åskådning 

anser Holmberg att det är moraliskt rättfärdigt att alla myndiga medborgare i nationen har 

samma medborgerliga fri- och rättigheter oavsett samhällsklass och att alla medborgare är lika 

inför lagen.
145

 Holmberg framhåller även vikten av att ”lifvets förutsättningar skola blifva så 

lika som möjligt för alla” och förespråkar bl.a. ”bildningstillfällen åt alla, människovärdig 

tillvaro åt alla, politisk medborgarrätt åt alla”.
146

 Holmberg inställning till jämlikheten avviker 

därmed starkt ifrån den traditionella konservatismen. Det förefaller som att Holmbergs jäm-

likhetsbegrepp utgår ifrån både en nationalistisk åskådning som betonar det nationella med-

borgarskapets fri- och rättigheter och en liberalt präglad åskådning om vikten av likvärdiga 

förutsättningar och möjligheter. Holmberg är dock kritisk till en alltför långtgående jämlikhet 

eftersom att det riskerar att leda till nivellering, likformighet och inskränkningar av den per-

sonliga friheten.
147

 Holmbergs kritik mot en alltför långtgående jämlikhet kan sammanfattas i 

följande citat: 

 

Men den demokratiska så kallade jämlikheten har en stark böjelse att förvandlas till en andligt låg-

ättad jämnstrukenhet nedåt. Den tycker icke om fjällspetsar, som vida höja sig öfver den mera plat-

ta omgifningen och bada sina strålande hjässor i glittrande sol. Afund och hemlig motvilja mot 

andlig öfverlägsenhet äro demokratiens skötesynder, och få dessa bestämma ledningen, är det fara 

värdt, att nationen råkar i försumpning (Holmberg 1915:277). 

 

I citatet ovan förefaller Holmberg dels mena att det existerar naturliga skillnader i egenskaper 

och förmågor mellan människor, och att en politisk strävan mot en alltför långtgående jämlik-

het är omöjlig eftersom att det förutsätter att dessa naturliga skillnader måste bekämpas. 

Holmberg anser att ”därför är det nödvändigt, att åt demokratien tillsättes ett aristokratiskt 
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element”, som dock inte ska baseras på bördsprivilegier eller klasstillhörighet. Denna adels-

klass ska istället innefatta alla särskilt framstående män och kvinnor oavsett klasstillhörighet 

som har utfört viktiga gärningar för nationen som helhet. Holmberg framhåller att ”från med-

lemskap i denna adelsklass är ingen utestängd” och att ett medlemskap kan ”vinnas af 

drängen, torparen, arbetaren lika väl som af professorn, millionären och prinsen”.
148

 Holm-

berg anser även att förekomsten av olika samhällsklasser, baserade på t.ex. yrkestillhörighet 

eller bildningsgrader, är en naturlig ordning i samhället.
149

 Det kan därmed även urskiljas en 

konservativt präglad åskådning i Holmbergs inställning till jämlikheten. 

 

Holmberg betonar vikten av en balans mellan rättigheter och skyldigheter för att en stabil 

samhällsordning ska kunna upprätthållas. Medborgarnas främsta uppgift är att fullgöra sina 

medborgerliga skyldigheter gentemot nationen för att de därmed också ska kunna åtnjuta sina 

fri- och rättigheter.
150

 Medborgarnas skyldigheter innefattar bl.a. att plikttroget sköta sitt arbe-

te, betala sin skatt, genomföra värnpliktstjänstgöring samt att underordna sig samhällsord-

ningens auktoritet och följa statsmaktens demokratiskt stiftade lagar.
151

 Holmberg ansluter sig 

därmed till konservatismens föreställning om sambandet mellan rättigheter och skyldigheter. 

Medborgerliga fri- och rättigheter som inte balanseras av skyldigheter riskerar att leda till den 

lagbundna samhällsordningens undergång och uppkomsten av ett våldsamt och anarkistiskt 

pöbelvälde på grund av människans moraliska ofullkomlighet.
152

 Holmberg anser att männi-

skan besitter en naturligt inneboende ondska och en stark benägenhet att begå omoraliska och 

onda handlingar.
153

 Den lagbundna samhällsordningens auktoritet måste upprätthållas och 

medborgarna måste fostras till en förbättrad moralisk förmåga vilket kan ske bl.a. genom 

samverkan mellan familj, hembygd, kyrkan, skolan och statsmakten.
154
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4.2 Styrelseskickets innehåll och utformning 

 

Holmberg anser att det svenska styrelseskicket bygger på en uråldrig konstitutionell styrelse-

tradition med djupa historiska rötter i bl.a. de medeltida landskapslagarna.
155

 Svenska folkets 

medborgerliga fri- och rättigheter är också ett resultat av en unik och historiskt framvuxen 

nationell frihetstradition. Holmberg framhåller den svenska bondeklassens uråldriga medbor-

garrätt och politiska representation i fyrståndsriksdagen som ett bevis på denna nationella 

frihetstradition.
156

 Holmberg ger uttryck för samma uppfattning i sin syn på demokratins 

ställning i det svenska styrelseskicket: 

 

Sedan uråldriga tider är Sveriges nation ett fritt folk i sitt eget land. Vår folkliga själfstyrelse är också urgammal, 

vår riksdag räknar snart 500 år sedan sin uppkomst, medan de allra flesta af de civiliserade nationerna hafva 

riksförsamlingar af vida yngre datum. [---] Här hos oss äro således flera gamla demokratiska inrättningar och 

förhållanden, hvaröfver vi med skäl kunna vara stolta.
157

 

 

I ovanstående citat fastslår Holmberg att svenska folkets medborgerliga frihet och den folkli-

ga självstyrelsen är en nationell styrelsetradition med djupa historiska rötter och att stånds-

riksdagen är ett bevis på denna styrelsetradition. Holmberg anser dock i en senare skrift att 

avskaffandet av ståndsriksdagen var en nödvändig reform både för att tillgodose medborgar-

nas rätt till utökat politiskt inflytande och för att tillgodose nationens samling och framtida 

välgång.
158

 Holmberg förefaller således betona styrelseskickets historiska kontinuitet snarare 

än dess konkreta utformning, vilket ligger i linje med den pragmatisk/traditionalistiska inrikt-

ningen. Mot bakgrund av ovanstående citat och resonemang drar jag slutsatsen att Holmberg 

uppfattar den allmänna rösträtten som en naturlig utveckling av den folkliga självstyrelsetradi-

tionen, även om detta inte uttrycks explicit. 

 

Holmberg är en varm anhängare av 1809 års regeringsform som representerar den historiskt 

framvuxna nationella styrelsetraditionen och som därför äger en naturlig legitimitet som rikets 

statsförfattning.
159

 Den konstitutionella arvsmonarkin är ett både uråldrigt historiskt arv och 

en nationell styrelsetradition. Holmberg anser att ”det svenska konungadömet vilar på 
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rikstankens och den allmänna nationalandans i ord och handling erkända överordnande”.
160

 

Holmberg betonar även att konungamakten är ”den över alla särintressen stående objektiva 

samhällsmyndigheten”
161

, vilket innebär att Holmberg bekänner sig till föreställningen om 

kungamakten som den främsta representanten för det nationella intresset. Holmberg är en 

stark försvarare av regeringsformens maktdelningsregel mellan konung, statsråd och riksdag. 

Denna maktdelningsregel är resultatet av Sveriges historiska erfarenhet av både kungligt en-

välde och frihetstidens riksdagsenvälde.
162

 Holmbergs principiella inställning till maktdel-

ningsregeln kan sammanfattas med följande citat: 

 

Man hade lärt, att den odelade makten var farlig för riket, vare sig den var lagd hos kungen eller hos folkrepre-

sentationen. Balans, motvikt, kontroll behövdes, och detta vanns genom maktens väl avvägda fördelning mellan 

de två statsmakterna, så att kungamakt och folkmakt hänvisades till ömsesidig samverkan.
163

 

 

I ovanstående citat framgår det tydligt att Holmberg motsätter sig både kungligt envälde och 

riksdagsenvälde. Konungens uppgift är att regera riket i enlighet med regeringsformen och i 

samråd med statsråden som konungen äger rätten att själv utnämna.
164

 Holmberg framhåller 

dock vikten av att ”konungen väljer sådana rådgivare, som underlätta ett godt samarbete med 

nationens korade ombud”.
165

 Detta resonemang kan tolkas som att Holmberg anser att ko-

nungen i viss utsträckning bör förhålla sig till riksdagens politiska sammansättning vid ut-

nämnandet av sina statsråd. Holmberg är inte principiell motståndare till att kungens statsråd 

kan ha olika partipolitisk tillhörighet: 

 

När medborgarne – framför allt statsråd, partihövdingar och folkombud – se sakligt och med klar blick på riksin-

tresset i främsta rummet, då kan kungen sätta de bästa männen – vad läger och vilken samhällsklass de än tillhö-

ra – på de rätta platserna, och allt är då i goda gängor. Då har man i och med det samma en verklig nationalreger-

ing, en stark regering, till vilket parti än ministrarna anslutit sig.
166

 

 

I ovanstående citat framgår det även att Holmberg hyser viss sympati för en partipolitiskt obe-

roende nationalregering och framhåller att det är kungen som själv utnämner sina statsråd. 

Holmberg anser att ”konung och statsråd äro ej till för att tvista om makten, men för att gagna 
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riket” och betonar att ”på samma sätt förhåller det sig med konung och riksdag: ingen av dem 

är herre, men båda skola vara tjänare åt nationen för att bereda den en god framtid”.
167

 

I en artikel ifrån 1923 är Holmberg kritisk till att regeringsmakten har degraderats till ”klass-

egoismens verkställande utskott”.
168

 Detta bör tolkas som en hänvisning till det tidiga 1920-

talets socialdemokratiska minoritetsregeringar.
169

 Holmberg anser att parlamentarismen i 

Storbritannien är ett skräckexempel eftersom att regeringsmakten ständigt växlar mellan olika 

partiledare medan den brittiske monarken har reducerats till en statsdekoration.
170

 Holmberg 

är även kritisk till parlamentarismen eftersom att det är ett utländskt styrelseskick som utgör 

ett främmande inslag i Sveriges nationella styrelsetradition.
171

 Parlamentarismen har även 

försvårat möjligheterna ”att få till stånd en av alla respekterad effektiv regeringsmakt, utan att 

därför på något sätt riksdagen vunnit i duglighet och anseende”.
172

 Holmberg är motståndare 

till att den politiska makten ensidigt koncentreras till de politiska partierna i riksdagen efter-

som att de tenderar att främst vilja tillgodose sina egna politiska särintressen.
173

 Parlamenta-

rismen riskerar att leda till partivälde och majoritetsförtryck och riskerar även att undergräva 

alla medborgares jämlikhet inför lagen.
174

 I egenskap av SNU-ordförande formulerar Holm-

berg uppmaningen att förbundet bör ”arbeta för att få en stark regeringsmakt, ett återupprättat 

svenskt kungadöme utan förskämning av engelsk parlamentarism och utan falskt demokratiskt 

ministervälde!”
175

 Holmberg förefaller således uppfatta ministerväldet som ett utslag av falsk 

demokrati eftersom att det rubbar regeringsformens maktdelningsregel. Torstendahl menar att 

Holmberg under sin tid som SNU-ordförande förespråkade att monarken borde återfå sina 

politiska maktbefogenheter.
176

 Eftersom att Holmberg försvarar regeringsformens maktdel-

ningsregel är detta en rimlig tolkning som jag också delar, men den bör ändå förtydligas och 

nyanseras. Som framgått ovan är Holmberg motståndare till kungligt envälde och anser att 

kungen är skyldig att regera riket i enlighet med regeringsformens bestämmelser. Det är där-

för viktigt att betona att Holmberg inte förespråkar återinförandet av en kungamakt med obe-

gränsade maktbefogenheter. Enligt min tolkning förefaller Holmberg motsätta sig att kungen 

har förlorat sina grundlagsstadgade maktbefogenheter och att riksdagen har fått allt starkare 
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och mer omfattande maktbefogenheter, eftersom att detta strider mot regeringsformens makt-

delningsregel.  

 

1923 skriver Holmberg att det är lätt att inta en kritisk inställning till demokratin bl.a. som en 

följd av parlamentarismens införande och socialdemokratins politiska framgångar. Holmberg 

framhåller dock att ”man samtidigt tvingas häri se den historiska nödvändiga vägen för meni-

ge mans politiska och medborgerliga skolning fram mot det stora målet: fosterlandet, staten, 

samhället skola vila på allas axlar och på allas ansvar”.
177

 Holmberg vidhåller således sin upp-

fattning om att styrelseskicket innebär alla medborgares gemensamma delaktighet i och an-

svar för fosterlandets välgång. 1922 skriver Holmberg att den nuvarande demokratin känne-

tecknas av ”många mindre tilltalande sidor och åtskilliga svampiga utväxter”. Holmberg anser 

dock att demokratins fördelar i form av det aktiva medborgerliga deltagandet i det politiska 

livet ändå har ett stort värde som överväger nackdelarna.
178

 Holmberg framhåller att ett aktivt 

medborgerligt deltagande i samhället och politiken är ett värdefullt inslag som måste stär-

kas.
179

 Holmberg framhåller även vikten av att försvara medborgarnas fri- och rättigheter och 

anser att demokratins beslutsområden måste begränsas för att motverka risken för inskränk-

ningar av medborgarnas fri- och rättigheter.
180

 I en artikel från 1925 kritiserar dock Holmberg 

att ”politiska rättigheter fås gratis utan noggrant samband med fullgjorda skyldigheter” och 

menar att ”demokratiens sats om allas lika rätt och lika inflytande är falsk”. Demokratins vill-

korslösa rättigheter ”har ledt till, att skatteskolkare bestämma skatter för andra och till att de 

plikttrogna ofta få mindre att säga än de pliktförgätna”.
181

 Detta resonemang bör tolkas som 

att Holmberg är motståndare till villkorslösa fri- och rättigheter och förespråkar att demokra-

tin måste bygga på en balans mellan rättigheter och skyldigheter för att säkerställa ett rättvist 

styrelseskick. 1922 skriver Holmberg att ”riksdagen bör återställas i aktning och tillit genom 

att nollornas och pratmaskinernas döda massa får vika för kunskapens, talangernas, erfarenhe-

tens och den politiska karaktärens män”.
182

 Detta citat kan tolkas som att Holmberg anammar 

en mer elitistiskt präglad inställning till riksdagens politiska sammansättning i sina senare 

skrifter. 1925 skriver Holmberg att ”så många sitta som lagstiftare för hela svenska folket, 

som aldrig visat någon förmåga i lösandet av en praktisk uppgift” och menar att regering och 
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statsförvaltning istället borde bestå av ett ”urval av nationens dugligaste, mest erfarna, kunni-

ga och omdömesgilla män”.
183

 Holmberg framför dock inga krav på konstitutionella föränd-

ringar av riksdagens sammansättning utan framhåller enbart att ”vi måste lära oss att spänna 

upp fordringar på verkliga meriter hos en folkrepresentant”.
184

 Detta resonemang bör tolkas 

som ett uttryck för uppfattningen om att de folkvalda representanterna måste besitta en hög 

yrkesmässig kompetensnivå, vilket var ett vanligt argument inom högerns demokratikritik i 

början av 1920-talet.
185

 Holmberg ger dock inte uttryck för någon uppfattning om att riksda-

gen måste bestå av en speciellt utvald nationell elit såsom den absolutistisk/historicistiska 

inriktningen anser. Sammanfattningsvis kan Holmbergs inställning till styrelseskickets inne-

håll och utformning klassificeras som mest närliggande den pragmatisk/traditionalistiska in-

riktningen. Denna klassificering bygger på Holmbergs föreställning om den folkliga självsty-

relsen som en historiskt framvuxen nationell styrelsetradition och de medborgerliga fri- och 

rättigheterna som framvuxna ur en nationell frihetstradition. Holmbergs inställning till styrel-

seskickets utformning och kungamaktens ställning uppvisar en hög överensstämmelse med 

idéinnehållet i Arvid Lindmans begrepp ”folklig självstyrelse”. Därmed kan Holmbergs in-

ställning till styrelseskickets innehåll och utformning klassificeras som närliggande den mo-

deratkonservativa falangen. Holmberg intar dock en betydligt mer absolutistisk inställning till 

regeringsformen och maktdelningsregeln, men detta ställningstagande utgår inte ifrån den 

absolutistisk/historicistiska inriktningens föreställningar om syftet med styrelseskickets ut-

formning.  

 

4.3 Styrelseskickets målsättning och förutsättningar  

 

1920 skriver Holmberg att den allmänna rösträttens princip om ”en man en röst är ett lösen-

sord, som vilar på fast grund”.
186

 Holmberg anser dock att det finns en avgörande skillnad 

mellan en falsk folkvilja och den sanna folkviljan: 

 

Ty vad är väl den sanna folkviljan annat än den goda, ärliga viljan till lugnt samarbete hos konung, statsråd och 

riksdag samt hos alla andra, hela väljarefolket, viljan att tjäna fosterlandet med kropp och själ? Den sanna folk-

viljan är nationens vakna, ansvarskännande samvete. Den falska folkviljan däremot – ty även en sådan finns – är 

den onda partipolitiska viljan att roffa till sig makten och att krossa motståndare – allt till landets fördärv. Det är 
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emellertid till denna folkvilja, man helst och oftast vädjar, och i och med detsamma växa inre klyvning, klasshat 

och individernas hänsynslösa självhävdelse.
187

 

 

 

I ovanstående citat framgår det att Holmberg definierar den sanna folkviljan som synonymt 

med tillgodoseendet av nationens välgång och intressen. Den falska folkviljan definieras som 

synonymt med viljan att tillgodose olika politiska särintressen i det politiska beslutsfattandet. 

Motsättningen mellan nationens sanna vilja och intressen och den falska folkviljan är hemma-

hörande inom den absolutistisk/historicistiska inriktningen. I ovanstående citat förefaller dock 

Holmberg inte anse att det föreligger en grundläggande motsättning mellan den sanna folkvil-

jan och den allmänna rösträtten eller medborgarnas deltagande i rikets styrelse. Holmberg 

framhåller i flera skrifter att det är nationens välgång och intressen som är den överordnade 

politiska målsättningen.
188

 Det nationella intresset innefattar bl.a. ett starkt militärt försvar, 

upprätthållandet av lag och ordning, ett högt ekonomiskt välstånd samt en stark nationell kul-

tur, religion och bildning.
189

 Holmberg framhåller även att stärkandet av den nationella sam-

manhållningen mellan samhällsklasserna är en viktig politisk målsättning och det ligger i na-

tionens intresse att bekämpa fattigdom och motverka sociala motsättningar inom nationen.
190

 

Holmberg har dock en kritisk inställning till socialdemokraterna som han anser är ett revolu-

tionärt klassparti som enbart vill piska upp politiska motsättningar mellan samhällsklasserna 

och vars politiska målsättning är att skapa ett antidemokratiskt klassvälde.
191

 

 

Holmberg anser att förekomsten av en stark nationalanda och fosterlandskärlek som förenar 

alla medborgare, samhällsklasser och politiska partier är en avgörande förutsättning för att det 

nationella intresset ska tillgodoses i folkstyrelsen.
192

 Fosterlandskärlek är ett överordnat värde 

i samhället som kan omfamnas av alla medborgare, samhällsklasser och politiska partier oav-

sett politisk åskådning.
193

 Holmberg förefaller anse att förekomsten av nationalanda och fos-

terlandskärlek automatiskt leder till att alla medborgare och samhällsklasser förenas i den 
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gemensamma målsättningen att tillgodose nationens intressen. Holmberg anser även att det är 

viktigt att medborgarna fostras till en stark medborgerlig pliktkänsla för nationens välgång för 

att det nationella intresset ska tillgodoses. Denna fostran kan ske bl.a. genom en omfattande 

folkbildning samt genom ett ökat medborgerligt deltagande i det politiska arbetet.
194

 På sam-

ma sätt förefaller Holmberg anse att detta automatiskt ska leda till att medborgarna gemen-

samt vill sträva efter att tillgodose det nationella intresset. Holmberg förefaller således hysa 

en stark tilltro till att medborgarna har en god förmåga att delta i det politiska livet under de 

rätta förutsättningarna. 

 

Holmberg anser att partiväsendet utgör ett nödvändigt inslag i rikets styrelse, och det är natur-

ligt att medborgare och politiska partier har skilda politiska uppfattningar och det är en själv-

klarhet att man därmed ”vill söka vinna framgång åt sin ärliga övertygelse”.
195

 Det finns dock 

en moralisk gräns för tillgodoseendet av partiintresset och denna gräns uppkommer när parti-

intresset hamnar i konflikt med det nationella intresset.
196

 Holmberg intar en kritisk inställ-

ning till partiväsendet eftersom att de politiska partierna främst är representanter för olika 

politiska särintressen. Det politiska beslutsfattandet riskerar därmed att präglas av djupgående 

partipolitiska motsättningar mellan de olika särintressena, vilket utgör ett hot mot det natio-

nella intresset.
197

 Holmberg motsätter sig dock inte partiväsendet men framhåller däremot att 

”ett parti är icke sitt eget mål utan i grunden ett medel att främja hela nationens bästa”.
198

 

Riksdagsledamöterna är folkets valda representanter och har en moralisk skyldighet att i för-

sta hand företräda svenska folket snarare än sina politiska partier. Det politiska beslutsfattan-

det bör bedrivas genom harmonisk samverkan mellan kung, statsråd och riksdag och i form av 

förhandlingar och kompromisser med fosterlandets välgång som gemensam överordnad mål-

sättning.
199

 Holmberg förefaller därmed, i likhet med AVF, hysa en stark tilltro till att det po-

litiska beslutsfattandet kan bedrivas inom ramen för en nationell samförståndskultur. Holm-

bergs inställning bör tolkas som ett motstånd mot att majoritetsprincipen ska ligga till grund 

för det politiska beslutsfattandet. Sammanfattningsvis uppvisar Holmbergs inställning till sty-

relseskickets målsättning och förutsättning betydande likheter med Arvid Lindmans begrepp 

”folklig självstyrelse”. Holmberg anser inte att det föreligger en motsättning mellan allmän 
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rösträtt/medborgarnas deltagande i rikets styrelse och förverkligandet av det nationella intres-

set, vilket innebär att hans inställning inte är hemmahörande inom den historicistis-

ka/absolutistiska inriktningen.  
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5 Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis framgår det i denna undersökning att Teodor Holmberg förespråkar infö-

randet av allmän rösträtt för både män och kvinnor och tar ställning för detta i sitt politiska 

föredrag från 1906. Holmberg intar således ett radikalt politiskt ställningstagande som skiljer 

sig starkt åt ifrån högerns dominerande uppfattning vid samma tid. Holmberg uttrycker i flera 

skrifter under den undersökta tidsperioden en positiv inställning till medborgerligt inflytande 

och deltagande i rikets styrelse, vilket jag menar utgår ifrån en sammanhängande ideologisk 

övertygelse. Holmbergs ställningstagande för allmän rösträtt utgår främst ifrån en nationalis-

tisk åskådning om det nationella medborgarskapets fri- och rättigheter. Holmberg anser även 

att den allmänna rösträtten kan stärka den nationella sammanhållningen mellan samhällsklas-

serna och leda till en stark gemensam folklig strävan efter att tillgodose nationens framtida 

välgång. Holmberg förespråkar även införandet av kvinnlig rösträtt, vilket också skiljer sig 

starkt åt ifrån den dominerande uppfattningen inom högern. Detta ställningstagande utgår dels 

ifrån föreställningen om att kvinnor i egenskap av medborgare i nationen ska ha samma poli-

tiska rättigheter som män. Holmberg anser även att kvinnor som samhällsgrupp samhälls-

grupp besitter unika egenskaper och förmågor som är värdefulla för nationen och som kan 

komma hela nationen till godo genom införandet av kvinnlig rösträtt. Min tolkning överens-

stämmer med Tornbjers som i sin forskning framhåller Holmbergs föreställning om den 

kvinnliga särartens egenskaper som ett argument för kvinnlig rösträtt.
200

 Jag vill dock fram-

hålla att Holmbergs inställning till den kvinnliga rösträtten både utgår ifrån uppfattningen om 

det nationella medborgarskapets fri- och rättigheter och föreställningen om kvinnors särart 

som samhällsgrupp. I denna undersökning framgår det att Holmberg ansluter sig till konserva-

tismens grundläggande värderingar vad gäller människosyn, samhällssyn och metod för sam-

hällsförändring. Holmbergs inställning till jämlikheten utgår dock ifrån både den nationalis-

tiska åskådningen om det likvärdiga nationella medborgarskapet och en konservativ föreställ-

ning om det nödvändiga behovet av naturliga hierarkier i samhället. Denna ideologiska spän-

ning innebär att Holmbergs politiska filosofi kan beskrivas som en blandning mellan konser-

vatism och nationalism. Min tolkning av Holmbergs ideologiska grundvärderingar överens-

stämmer med Inger Hammars tolkning att Holmberg anammade en konservativ och nationa-

listisk åskådning efter unionsupplösningen.
201

 Holmbergs demokratiuppfattning innebär alla 

samhällsklassers och medborgares likvärdiga rätt till inflytande över, deltagande i och ansvar 
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för rikets styrelse och nationens välgång. Denna demokratiuppfattning utgår ifrån både en 

nationalistisk åskådning om det nationella medborgarskapets fri- och rättigheter och en prag-

matisk/traditionalistisk konservativ föreställning om den folkliga självstyrelsen som en histo-

riskt framvuxen nationell styrelsetradition. Holmbergs demokratiuppfattning uppvisar bety-

dande likheter med Arvid Lindmans begrep ”folklig självstyrelse”, vilket innebär att Holm-

bergs inställning kan beskrivas som närliggande högerns moderatkonservativa falang. Holm-

bergs inställning till kungamakten, försvaret för regeringsformens maktdelningsregel mellan 

kung, statsråd och riksdag och motståndet mot parlamentarismen uppvisar en stark överens-

stämmelse med den dominerande uppfattningen inom högern.  

 

Kan Teodor Holmberg utifrån sitt förespråkande av allmän rösträtt för både män och kvinnor 

även anses inneha en grundläggande demokratisk åskådning? Denna frågeställning har visser-

ligen inte stått i centrum för min undersökning men är ändå intressant att resonera kring. En-

ligt Torstendahl ansåg Holmberg att demokratin var en sekundär obehaglighet men att parla-

mentarismen med dess maktfördelning till representationens förmån var den stora styggelsen i 

statslivet.
202

 Jag delar Torstendahls tolkning av Holmbergs inställning till parlamentarismen, 

men däremot anser jag att tolkningen av Holmbergs inställning till demokratin är onyanserad 

och delvis felaktig. Holmbergs demokratiuppfattning utgår ifrån föreställningen om att natio-

nens välgång och intressen är en gemensam och överordnad politisk målsättning, och att den-

na målsättning är folkets gemensamma och sanna vilja. Holmberg är därför en stark motstån-

dare till att det politiska beslutsfattandets innehåll ska tillgodose enskilda klass-, parti- och 

andra politiska särintressen. Det kan således urskiljas en motsättning mellan Holmbergs före-

språkande av allmän rösträtt och hans föreställning om vikten av det politiska beslutsfattan-

dets innehåll. Holmberg anser dock inte att det föreligger en grundläggande motsättning mel-

lan den allmänna rösträtten eller det medborgerliga deltagandet i rikets styrelse och tillgodo-

seendet av nationens välgång. Min tolkning är att Holmberg anser att den allmänna rösträtten 

tillgodoser medborgarnas rätt till politiskt deltagande och inflytande, men att den också måste 

leda till en gemensam folklig strävan efter att tillgodose nationens välgång. Holmbergs kritis-

ka invändningar mot demokratin handlar främst om parlamentarismen, demokratins be-

slutsinnehåll och maktkoncentrationen till politiska särintressen. Holmbergs kritik riktas där-

emot aldrig mot den allmänna rösträtten eller det medborgerliga inflytandet och deltagandet i 

det politiska livet. Holmbergs försvar för maktdelningsregeln, såsom den är utformad i 1809 

                                                           
202

 Torstendahl, Rolf, 1969, s. 124. 



42 
 

års regeringsform, är dock principiellt oförenligt med att vara anhängare av ett demokratiskt 

styrelseskick, eftersom monarken innehar omfattande politiska maktbefogenheter som folket 

inte kan påverka eller kontrollera vilket strider mot folksuveränitetsprincipen.
203

 Holmberg 

kan således inte anses vara anhängare av ett fullvärdigt demokratiskt styrelseskick eftersom 

att han är en stark försvarare av regeringsformens maktdelningsregel och kungens politiska 

maktbefogenheter. Holmbergs ideologiska inställning till demokratin kan dock beskrivas som 

ambivalent. Å ena sidan förespråkar han utifrån en ideologisk övertygelse införandet av all-

män rösträtt och har en positiv inställning medborgarnas inflytande och deltagande i rikets 

styrelse. Å andra sidan är Holmberg motståndare till en förändrad politisk maktfördelning och 

en regeringsmakt som är baserad på en folklig legitimitet utifrån valresultaten. Min tolkning 

av Holmbergs ideologiska inställning till demokratin överensstämmer till stora delar med kul-

turskribenten Per Svenssons tolkning.
204

 Titeln på denna uppsats är enligt min tolkning en 

rimlig beskrivning av kärnan i Holmbergs styrelseideal, som innebär att det är nationens väl-

gång och intressen som ska tillgodoses genom den allmänna rösträtten och inom ramen för en 

stark nationell gemenskap som förenar alla medborgare och samhällsklasser. Den allmänna 

rösträttens främsta funktion blir då att utöka och stärka medborgarnas gemensamma deltagan-

de och arbete för att den överordnade målsättningen ska kunna tillgodoses. Holmberg kan 

således inte anses vara en principiell anhängare av demokratin som styrelseskick eftersom att 

han motsätter sig styrelseskickets folkliga legitimitet i form av majoritetsprincipen. Jag vill 

dock framhålla att Holmberg ändå under den undersökta tidsperioden uttrycker en stark ideo-

logisk övertygelse om den allmänna rösträttens rättfärdighet, vilket skiljer honom starkt åt 

ifrån den dominerande uppfattningen inom högern. Holmberg har även under den undersökta 

tidsperioden en betydligt mer principiellt grundad positiv inställning till det medborgerliga 

inflytandet och deltagandet i rikets styrelse jämfört med högerns dominerande uppfattning. 

Holmbergs ideologiska inställning till demokratin måste emellertid ses mot bakgrund av den 

historiska kontexten. Den svenska högern försvarade överhuvudtaget inte det demokratiska 

styrelseskicket utifrån principiella utgångspunkter under 1900-talets två första decennier.
205

 

Mot bakgrund av den historiska kontexten kan Holmbergs positiva inställning till den allmän-
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na rösträtten ändå betraktas som ett radikalt politiskt ställningstagande för en samhällsdebattör 

inom den konservativa nationalismen under denna tidsperiod. 

 

 I framtida undersökningar skulle man kunna analysera Holmbergs engagemang som sam-

hällsdebattör i de dåtida politiska debatterna om t.ex. rösträttsfrågan och parlamentarismen på 

en mer fördjupad nivå. Ett alternativ är t.ex. att analysera Holmbergs olika sakpolitiska inlägg 

i den politiska debatten samt hur hans argument i rösträttsfrågan förhåller sig till rösträttsrö-

relsens huvudargument. Ett annat alternativ är att på en mer fördjupad nivå undersöka Holm-

bergs politiska engagemang som förbundsordförande för SNU och hur Holmbergs politiska 

idéer förhöll sig till den svenska högerns olika organisationer. Det skulle även vara intressant 

att på en mer omfattande och djupgående nivå analysera Holmbergs politiska åskådning och 

ideologiska grundvärderingar och därefter genomföra en komparativ analys med Sverigede-

mokraternas partiprogram. En sådan undersökning skulle kunna frambringa intressanta resul-

tat som skulle kunna förklara varför Sverigedemokraterna framhåller Holmberg och dennes 

politiska idéer som en viktig ideologisk inspirationskälla.  
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