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Title 

 
”The peoples elevated mode of thought[…]”

2
:  

a presshistorical analysis of the conservative press advocacy regarding the 

representational reform in the four last months of 1865. 

 

Abstract 
In 1865 the four national estates in Sweden voted to reform the national representation 

to a bicameral parliament. This reform was preceded by a rise in liberal sentiment in the 

country, especially among the emerging middle class. The vote was not unanomous 

however and some newspapers backed up the more conservative representatives that 

were hesitant to pass the reform. Three of these conservative papers have been 

examined and analysed, to identify the arguments against the reform that were 

presented, and how they viewed the reform. The objections that were vocalized by the 

papers mainly focused on the upheaval the reform was feared to cause. The liberal press 

was considered misleading and hypocritical, when discussing the issue. The newspapers 

did not deny the problems with the current representation, instead they prefered the 

changes to be smaller and more gradual, except for Nya Dagligt Allehanda, which is 

positive to the new change. One suggestion to an alternative representation is a system 

based on a class system, instead of income. The liberal reformers are seen as a threat to 

stability and are described as revolutionary more than once. A major fear regarding the 

reform was that the second chamber would facilitate mobrule in place of the current 

representation. Earlier works in the area have mainly focused on the reformers, but this 

work shows their sceptical, conservative counterparts. 

 

Tack 

Jag vill uttrycka ett hjärtligt tack till min handledare Magnus Persson som hjälpt mig 

med tips och synpunker på mitt arbete. Jag vill även uttrycka ett tack till kursansvarig 

och examinator Hans Hägerdal som gett tydlig information om vad som skulle göras 

under kursen. Jag vill även tacka Henrietta Serrate för en väl genomförd opponering. 
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 1. Inledning 
 

Den svenska ståndsriksdagen var under stora delar av Sveriges historia en självklar institution 

som existerade parallellt med kungen, för att representera det svenska folket i form av de fyra 

stånden: Adel, präster, borgare och bönder. Riksdagen bildades kring tiden för Gustav Vasas 

kröning och var därefter en självklar del av svensk politik. Riksdagens makt skiftade från stor 

till liten, men den fanns alltid där. Systemet var dock byggt för Sverige som det såg ut på 

1500-talet, vilket gjorde att riksdagen efterhand kom att betraktas som föråldrad. 

Stormaktstiden kom och gick, Sverige blev större och sedan mindre, men inga fundamentala 

förändringar skedde gällande folkrepresentationen som fortfarande var baserad på samhällets 

fyra stånd. I början av 1800-talet började dock nya ideologier växa fram i Europa och världen. 

De mest framträdande av dessa var liberalism och nationalism. Även konservatismen 

formulerades av bland andra Edmund Burke. Den ökade industrialiseringen i Sverige bidrog 

till att en ny medelklass bildades, vilka hade pengar, men inte nödvändigtvis var 

representerade i det gamla systemet. Ett förslag till en ny representation lades fram och 

debatterades, vilket ledde till representationsreformens genomförande 1866. Förändringen 

skedde dock inte utan opposition. Det hundratals år gamla system som tilldelat adel och 

prästerskap en stor representation i riksdagen, samt andra privilegier förändrades inte utan 

motstånd.  Det förändrade samhället som antog nya rättigheter och bildade nya maktblock 

mötte kritik från olika vinklar, även sådana som gillade representationsförslaget. Konservativa 

tidningar såg på förändringarna och formulerade sina ståndpunkter. Dessa tidningars 

argumentation ger en bild av hur adelns vänner för sista gången talar för sin sak, emot en 

överväldigande majoritet. Detta ger en glimt in i historien, inte från de nya liberala 

idealisternas synvinkel, utan ifrån konservativa människors perspektiv. Deras ”tråkiga” 

ståndpunkter kan tänkas vara irrelevanta, inskränkta och rent av illvilliga. De skulle dock 

själva beskriva sig som sansade, fosterlandsälskande och kompromissvilliga. Den sista 

bastionen som står mellan det svenska folket och stor politisk oro, kanske till och med 

revolution. 
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 2. Syfte  
 

Representationsreformen har studerats i ett antal arbeten med fokus på de liberala strömningar 

som rådde i Sverige, vilka även ledde till förändringen. Det finns dock, i min mening, ett hål i 

den historiska forskningen kring reformen, vilket är den konservativa oppositionen mot 

förslaget. Ett antal av de tidigare arbeten som jag har bekantat mig med vidrör visserligen 

både reformvänner och motståndare, men de fokuserar på reformvännernas kampanjer. Detta 

är fullt förståeligt eftersom det är dessa som är ”nya” och som innebär en förändring. I mitt 

arbete vill jag dock fokusera på den konservativa oppositionens press för att studera hur deras 

argumentation fördes och hur man försökte övertala opinionen att förslaget var förkastligt. Jag 

har valt att arbeta med pressmaterial från perioden på grund av att fokus i andra 

undersökningar som jag studerat ligger på flygblad, tal och debatter i riksdagen, även om 

tidningsmaterial förekommer. Representationsreformen är, i min mening, en viktig del av 

Sveriges demokratiseringsprocess, vilken inte har fått den uppmärksamhet som jag tycker att 

förändringen borde generera. Reformens förändring av det svenska politiska landskapet är 

fundamental, men ändå berörs denna förändring som bäst kortfattat i undervisningen rörande 

Sveriges demokratisering. Min undersökning skulle kunna ge en blick in i hur mentaliteten i 

Sverige förändrades rörande rösträtt. De allra flesta liberaler förespråkade till exempel. inte 

lika och allmän rösträtt, än mindre de konservativa. Ett syfte med mitt arbete är att bidra till 

ökad förståelse av de invändningar som fanns mot den nya representationen. Reformen 

innebär en stor förändring i och med att ståndssystemet definitivt avskaffas, vilket funnits 

sedan medeltiden. Ett system som varat under så lång tid borde rimligen ha ett antal ivriga 

förvarare. Det vore, i min mening, av intresse att studera dessa tidningars argumentation, inte 

bara för sakens egen skull utan även för att även för att bättre kunna förstå argumentation mot 

reformer som i efterhand kan te sig självklara. Detta skulle kunna hjälpa till exempel 

skolelever att få en mer nyanserad bild av Sveriges historia, ifall arbetet användes i 

undervisning. Arbetets resultat borde kunna ge elever en ökad förståelse för dåtidens 

människor och deras förhållanden, det vill säga ett bättre historiemedvetande.  De många 

förändringarna som ledde Sverige från ett kungastyre med ståndsriksdag till en konstitutionell 

monarki med en demokratiskt vald riksdag är värda att studera och så även motståndet mot 

dessa förändringar. Undersökningens syfte är att bidra till en bredare förståelse av perioden, 

eftersom ”historiens förlorare” får komma till tals i min undersökning.  
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 Frågeställningar 2.1

 

Jag har i min undersökning tänkt att mer ingående studera hur kritiken mot förslaget 

gestaltade sig. Kurunmäki har i sin avhandling studerat hur begrepp som nation och fosterland 

användes i argumentationen, främst av liberalerna, men även av reformkritiker. Detta är även 

intressant i min undersökning. Min undersökning kommer också att studera hur man bemöter 

liberalerna och deras argument. Av det som jag har läst i den tidigare forskningen på området 

verkar det som att en vanlig ståndpunkt bland konservativa kritiker av förslaget var att 

förändring visserligen behövdes, men att De Geers förslag var fel väg att gå. Detta öppnar 

alltså upp för frågan: Vilken förändring av systemet argumenterar de konservativa för? Denna 

fråga är relevant eftersom den konservativa opinionen under denna tid oftast definieras utifrån 

vad den är emot. En frågeställning som istället fokuserar på vilken politik som aktivt 

förespråkas i den aktuella pressen skulle enligt mig bidra till en mer nyanserad bild av den 

konservativa agitationen under perioden.  

Mina slutgiltiga frågeställningar i detta arbete är följande: 

1. Hur karaktäriseras reformförespråkarna i den konservativa pressen? 

2. Med vilken reaktion bemöttes omröstningen där representationsförslaget antogs? 

3. Vilken folkrepresentation förespråkar den konservativa pressen? 

 3. Material 
 

Det källmaterial som mitt arbete utgår ifrån är tre konservativa tidningar under perioden 1/9-

31/12 1865. Tidningarna som jag har studerat är Wäktaren: tidning för stat och kyrka, Nya 

Dagligt Allehanda och Snällposten.
3
 Tidningarna beskrivs i tidigare arbeten vara 

konservativa.
4
 Nya dagligt allehanda är för reformen, men de publicerar även reformkritiskt 

material. Den slutgiltiga omröstningen om representationsreformen hölls den 7:e december i 

adelsståndet. Perioden som jag har valt innefattar alltså perioden strax innan omröstningen, 

samt en kort period efter där tidningarnas reaktioner kan undersökas. 

Representationsreformen har tidigare undersökts utifrån i ett mindre antal arbeten, men dessa 

arbeten har huvudsakligen fokuserat på den liberala och reformvänliga sidan av debatten, 

medan reformens motståndare har kompletterat dessa undersökningar. Aftonbladet, Dagens 

nyheter och liknande liberala tidningar och agitatorer har förståeligt nog varit den 

                                                 
3
 Snällposten är föregångare till dagens Sydsvenska dagbladet 

4
 Ekman, Stig Slutstriden om representationsreformen Diss, Upsala universitet 1966 s.100 



  
 

4 

huvudsakliga pressen som studerats i området. De var dessa tidningar som tydligast tryckte på 

för förändring. I min undersökning vill jag dock mer utförligt studera den reformkritiska 

pressen och studera hur förändringen uppfattades, samt vilka farhågor som uttrycktes. Mitt 

material utgör, mestadels, en ”förlorarens historia”, en impopulär ståndpunkt, vilken 

avskyddes av många reformförespråkare. Det material som undersökts är tidningarnas 

opinionsbildande texter där tidningarna argumenterar för sin ståndpunkt i frågor rörande 

representationsreformen. Dessa texter är framför allt hämtade från tidningarnas första sida 

som inte består av annonser. Materialet består framför allt av det som idag kallas för 

ledarsidor, även om denna rubrik inte förekommer någonstans i tidningarna. Rubriker noteras 

i texten när de används, men oftast förekommer de analyserade styckena i löpande text och då 

utan någon rubrik. Materialet som förekommer mitt i materialet och utan tydlig rubrik 

refereras till som inrikes, eftersom materialet förekommer bland inrikesnyheter. Den 

rapportering som skett rörande representationsfrågan som endast består av återgivande av 

händelser rörande representationsfrågan utan någon tydlig riktning har uteslutits från 

undersökningen. Det förekommer förutom tidningarnas egen opinionsbildning även insänt 

material till tidningarna där åsikter kring representationsreformen framförs. Dessa står inte 

nödvändigtvis för tidningarnas egna åsikter, men faktumet att tidningen publicerar materialet 

är ändå relevant när det gäller vilken bild tidningen ger sina läsare av 

representationsreformen. När detta insända material förekommer i undersökningen går det 

under namnet ”uppsats”, eftersom detta begrepp används av tidningarna själva. 

 

 4. Metod 
 

Denna undersökning kommer att utgå ifrån en kvalitativ innehållsanalys. Metoden har valts 

eftersom jag tidigare arbetat med tidningsmaterial och då använde metoden, med ett adekvat 

resultat. Mina frågeställningar fokuserar på debattens innehåll och de taktiker som används av 

pressen, vilket gör att en systematiserande innehållsundersökning tycks passa bra för att 

besvara de frågor som jag ställt. I Metodpraktikan rekommenderas detta angreppsätt för 

studier av debatter.
5
 Att undersöka tidningarnas huvudsakliga inställning till 

Representationsförslaget, är i min uppfattning ej fruktbart eftersom det redan är känt att 

Snällposten och Wäktaren är reformkritiska, medan Nya Dagligt Allehandas redaktion är för 

reformen. Tidningarnas resonemang rörande förslaget ska studeras i större detalj än till 

                                                 
5
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängerud, Lena, Metodpraktikan 2012 s.211 
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exempel Ekman redan gjort. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys är målet att identifiera 

de studerade skrifternas argument och ståndpunkter, samt vilken inställning de hade till den 

motsatta ståndpunkten och dess förespråkare. I mina preliminära studier av materialet verkar 

det finnas en hel del intressanta ställningstaganden och argumentationstekniker som kan 

studeras för att få fram en bra bild av hur man försökte övertala läsarna om förslagets brister. 

Eventuella nackdelar med användandet av en kvalitativ innehållsanalys som metod är att 

materialets omfång skulle göra det svårt att studera materialet både på djupet, samt över en 

substantiell tidsperiod. En noggrann genomgång av arkivmaterialet som ska användas torde 

dock visa om materialet passar till den typen av metodiskt tillvägagångssätt. 

 

Jag kommer även att använda mig av ideanalytiska verktyg för att undersöka mer precist hur 

tidningarnas ideologi ser ut och vilka drag de har som gör att de klassificeras som 

konservativa. Detta görs för att tydligare få en bild av den ideologiska ståndpunkt som 

tidningens redaktion vill förmedla till sina läsare. Begreppet konservatism är ett föränderligt 

begrepp, vilket inte alltid betyder samma sak, så därför är det, enligt mig, nödvändigt att 

studera tidningarnas ståndpunkter i sakfrågor för att komma till en mer precis slutsats om 

exakt var tidningarna har för ideologisk position. Om den tidigare forskningens analyser av 

dessa tidningar stämmer har tidningarna distinkt olika ståndpunkter trots deras gemensamma 

konservatism. Vad som driver denna dissonans är en av de frågor som kommer att studeras 

och förhoppningsvis besvaras.  

 Syn på människan Syn på världen Syn på samhället Styrelsesätt 

Feodal konservatism Känslosam 

Religiös natur 

Ej utvecklingsbar 

Ej lika 

Gudomlig  

Moralisk 

Ej förändringsbar 

Tilltro till rättsordning 

Endast naturliga 

institutioner 

bördshierarki 

Ståndsrepresentation 

under en kung 

Skeptisk konservatism Begränsat förnuft 

Ej religiös natur 

Viss sekularisering Tilltro till rättsordning 

Nationen som naturlig 

sammanhållande 

institution 

Äganderätt 

accentueras 

Hierarkier ger 

stabilitet 

Allmän rösträtt 

Genom  

konstitutionen 

begränsad 

maktutövning hos 

politiska institutioner 

 

Källa: Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig Text- och-Diskursanalys a. 153 tabell 4.2 
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I undersökningen används huvudsakligen två ideologiska idealtyper inom konservatismen för 

att beskriva tidningarnas ideologiska hemvist: skeptisk konservatism och feodal konservatism. 

Dessa ideologiska idealtyper är en slags konstruktioner, som används för att mer specifikt 

identifiera ge en bild av tidningens ståndpunkter. Den skeptiska konservatismen kännetecknas 

i denna modell av viss sekularisering, tilltro till lag och ordning, nationalism och 

förespråkande för allmän rösträtt. Detta skiljer sig från feodal konservatism, vilken visserligen 

också förspråkar stark lag och ordning, men även förspråker bibehållandet av naturliga 

hierarkier och förespråkar bibehållandet av en ståndsrepresentation. Större fokus läggs på 

religionen än inom den skeptiska konservatismen.
6
 Tidningarna kommer troligen inte passa in 

perfekt på någon av dessa idealtyper, men dessa kan ändå användas för att identifiera 

ideologiska skillnader, vilka senare kan uttryckas genom olika syn på 

representationsreformen. 

 

 5. Teori 
 

Kurunmäkis avhandling använder sig av en retorisk analys för att studera begrepp som nation, 

nationalrepresentation och patriotism i förhållande till debatten inför representationsreformen. 

Kurunmäki refererar flitigt till arbeten av Skinner och Koselleck rörande arbetets 

analyserande del. Kurunmäki inriktar sin studie på att undvika studiet av olika ”ismer”, 

särskilt när dessa håller på att omdefinieras. Istället ligger fokus på de faktiska sakfrågorna 

som diskuteras.
7
 I denna undersökning har en liknande strategi använts för att bättre analysera 

tidningen ståndpunkt. Tidningarnas ideologiska ståndpunkt var redan från början känd och 

studien var istället inriktad på tidningarnas ståndpunker i sakfrågor. Kurunmäki har dock, som 

kan ses nedan, framför allt riktat in sin undersökning på den liberala debatten. Jag har dock 

fokuserat mitt arbete på den konservativa pressen, vilket ingen studie tidigare gjort. 

Kurunmäki har betydligt mer långtgående analyser, baserat på ett större material, vilket är att 

vänta med tanke på skillnaden i storlek mellan de två arbetena.  

 

I denna undersökning kommer jag även att använda mig av den framstående politiska 

tänkaren Edmund Burkes teoribildning kring hur en nations representation bör se ut. Burke, 

                                                 
6
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig Text- och-

Diskursanalys 2013 s. 90 
7
 Kurunmäki, Jussi, Representation, Nation and Time-The Political Rhetoric of the 1866 Parlamentary reform in 

Sweden, Diss, Jyväskylä Universitet 2000 s.14 
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som anses vara den moderna konservatismens fader, skulle rimligen kunna haft en stor 

påverkan på tidningarnas syn på hur folket bör representeras i en folkförsamling. Hans åsikter 

presenteras i boken The concept of representation skriven av Hanna Pitkin 1967. Pitkin 

medger att Burkes åsikter skiftat över tiden och att de inte alltid är konsekventa, vilket bör 

noteras.
8
 

 

Pitkin beskriver att representationen som Burke eftersträvar inte baseras  på principen att 

representanten i parlamentet ska representera sina valmäns åsikter och sedan röstar för dessa. 

Tvärtom vore detta ett svek mot folket eftersom de skulle innebära att representanten offrar 

sitt förnuft för att framföra en oinformerad och potentiellt skadlig åsikt. Istället ska 

representanten informera sig och utbilda sig för att som bäst själv kunna fatta beslut rörande 

komplicerade frågor, vilka de vanliga människorna inte vet något om. Representanten ska 

bevara sin valkrets intressen och inte nödvändigtvis följa dess vilja. Pitkin framhåller att 

Burke i ett tal till sin egen valkrets uttrycker att han bevakat deras intressen även mot deras 

egna åsikter. Trots detta tycks Burke inte vara emot val av representanter. Burke menade att 

även om bara en liten del av befolkningen var faktisk representerad i form av att de fick rösta, 

så var hela nationen ”virituellt” representerad, eftersom representanterna teoretiskt bevakade 

nationen gemensamma intressen. De intressen Burke talar om berör framför allt landets 

ekonomiska välstånd. Burke menade att val av representanter inte var det väsentliga, utan 

endast bevakandet av valkårens intressen, alltså den virituella representationen. Pitkin påpekar 

att Burke anser att korruption eller inkompetens är drag som bör orsaka representantens 

avskedande.Om representanten inte håller med folket bör denne annars ignorera deras 

oinformerade åsikter.  Långvariga konflikter tyder dock enligt Burke på systemfel. Folkets 

vilja kan ses som visdom om denna är baserad på noggrann överläggning, särskilt folkets 

känslor bör beaktas. Burke menar att virituell representation bör ha en bas i faktisk 

representation eftersom det behövs för att överföra folkets känslor. Representationen ska, 

enligt Burke,  inte vara baserad på tävlande intressen, utan ska vara enad och arbeta mot ett 

större gemensamt mål. Burke lägger även stort fokus på politisk överläggning mellan parter i 

den lagstiftande församlingen. Pitkin betonar att Burkes idéer förlorade popularitet allt 

eftersom mer demokratiska idéer antas i Europa under mitten av 1800-talet.
9
 

                                                 
8
 Pitkin, Hanna, The concept of reprecentation,”Representing unattached interests: Burke” University 

press of California, 1967 s.168-170 
9
 Pitkin, Hanna, The concept of reprecentation,”Representing unattached interests: Burke” University 

press of California, 1967 s.168-189 
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 6. Tidigare forskning 
 

Jussi Kurunmäki har i sin avhandling Representation, Nation and Time-The Political Rhetoric 

of the 1866 Parlamentary reform in Sweden från år 2000 studerat den retorik som präglade 

den svenska debatten kring representationsreformen på 1860-talet. Kurunmäkis studie har 

riktat in sig på att studera företrädare för reformen, samt motståndare i relation till deras 

användande av begrepp som nation, patriotism och nationalrepresentation. Kurunmäkis studie 

är framför allt en studie av protokoll från riksdagen, samt tal och propagandaskrifter, men 

även dagspressen förekommer i studien. Studien använder ett vitt spännande litteraturunderlag 

som understöd. I studien används den franska revolutionen och retoriken som användes som 

en jämförelse till de svenska liberalerna och de konservativas agerande. Studien använder 

begreppshistoria som huvudsakligt angreppssätt, vilket är innebär att historien studeras utifrån 

olika begrepps mening i sammanhanget. Främst är det retoriken kring begreppet 

nationalrepresentation som analyseras.
10

 

De huvudsakliga slutsatserna som framkommer av avhandlingen är att den tidigare rådande 

uppfattningen om att samhällets intressen skulle representeras i riksdagen hade blivit 

impopulär och till stor del ersatts av idén att individer ska representeras, vilket var en idé som 

var inspirerad av den franska revolutionens liberala strömningar. De två olika lägren lade 

båda stor vikt vid frihet, men lade olika värderingar i ordets betydelse. För liberalerna var 

frihet kännetecknad av färre regleringar och större möjligheter att påverka politiken. De 

konservativa såg dock på frihet som något som låg i traditionen och som karaktäriserades av 

frånvaro från kungligt envälde , men även från pöbelvälde. Det sistnämnda sågs som det 

största hotet mot friheten av de konservativa. Även de flesta liberaler tycks ha föredragit 

restriktioner för att förhindra ett styre av de outbildade massorna. Begreppen nation och 

fädernesland användes på ett flertal sätt av både konservativa och liberaler. Liberaler 

associerade begreppet med folkopinionen och individer medan de konservativa associerade 

begreppet med kungen och de fyra stånden. Liberalerna använde flitigt begrepp som nation, 

och patriotism, men de associerades då inte med de fyra stånden.
11
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Ett flitigt använt referensmaterial som förekommer när representationsreformen undersöks är 

Stig Ekmans doktorsavhandling från 1966 som heter Slutstriden om representationsreformen. 

Avhandlingen är en politisk, historisk redogörelse för hur representationsreformen drevs 

igenom. Avhandlingens är skriven i en, enligt mig, tämligen informell stil och mycket av 

texten är skriven med en berättande stil. Avhandlingen är framförallt baserad på samtida 

källmaterial som behandlar debatten i riddarhuset mellan reformförespråkare och 

reformmotståndare. Detta är framförallt riksdagsprotokoll, propagandaskrifter och 

brevsamlingar. Till en mindre grad har även tidningsmaterial använts. Debatten som studeras 

är fokuserad på perioden kort innan genomförandet av reformen, vilket i sammanhanget 

innebär ca 1850-60 talen. I avhandlingen presenteras ett antal ståndpunkter som hölls av 

adelståndets ledamöter och vilka metoder som användes för att framföra dem. De båda lägren 

använde sig av pamfletter, tidningar och tal för att framföra sina ståndpunkter. Opinionen var 

vid denna tidpunkt i allmänhet kraftigt riktad åt det liberala hållet och endast i adelståndet och 

prästståndet fanns någon större skepsis mot den nya representationen. I avhandlingen framförs 

att adelns slutliga medgivande gällande propositionen berodde på rädslan för revolution, eller 

åtminstone ett ännu radikalare förslag. Man trodde inte att vidare motstånd skulle göra någon 

nytta. Förslaget som antogs var inte ämnat att ge ytterligare demokratiska rättigheter utan var 

en justering som mestadels ökade representationen för stadsfolk. I avhandlingen redogör 

Ekman för två propagandakampanjer som möts och strider om inflytande över de sista osäkra 

adliga representanternas röster. Propagandan förs i tidningar och flygblad, men den liberala 

sidan har större delen av pressen med sig. De konservativa har färre och mer utspridda 

tidningar och deras insatser är i slutändan fruktlösa och reformen antas med en majoritet i 

riddarhuset.
12

 

I en artikel i antologin 1800-talets mediesystem skriver Jonas Harvard en artikel vid namn 

”Medial mobilisering: Opinionsstormen och representationsreformen”. I artikeln undersöks 

den opinionsbildning som föregick antagandet av 1866 års representationsreform. I artikeln 

diskuteras hur liberala reformförespråkare använde sig av den allmänna opinionen som ett 

verktyg i sin kampanj för reformens antagande, samt hur de samordnade sina ansträngningar 

för att genomdriva sin ståndpunkt. Harvard framför hur en liberal Reformkommitté bildades 

och rekryterade möjliga intresserade för att sprida förslagets popularitet ute i landet. 

Kommittén ville dock inte framstå som alltför påflugna, vilket ledde till en mindre offensiv 
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kampanj än tidiga försök. Artikeln beskriver spridandet av reformvänliga cirkulär på den 

lokala nivån som en viktig del i kampanjen. Kampanjledningen riktade in sig på att få ett brett 

geografiskt och klassmässigt stöd för reformen, enligt Harvard. Reformrörelsen var, enligt 

artikeln, även mycket mån om att få med sig kungen. I kampanjen användes de relativt nya, 

illustrerade tidningarna för att kampanja för reformen. Reformvänner argumenterade ofta för 

att tiden för förändring hade kommit. Slutligen beskriver Harvard den liberala mediastrategi 

som användes för att övertyga den svenska opinionen som mycket utspridd över landet och 

ytterst framgångsrik. Konservativa grupper beskrivs ha försökt replikera reformförespråkarnas 

kampanjer, men de var inte alls lika framgångsrika.
13

 

Harvard har även skrivit en doktorsavhandling som berör mitt område vid namn En helig 

allmännelig opinion- Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 

1848–1919. I avhandlingen studeras begreppet den allmänna opinionen i svensk debatt under 

perioden. Harvard använder sig av tre huvudsakliga kriterier för att avgöra vilket stöd som 

finns för ett givet förslag i den allmänna opinionen: antalet representanter som stöder 

förslaget, Gruppens storlek i förhållande till befolkningen, samt hur förslagen framkommit. 

Kritik mot förslag kunde ofta byggas på anklagelser om att förslaget hade manipulerats 

igenom systemet genom politiskt spel och inte var ett genuint uttryck för folkviljan, enligt 

Harvard. I avhandlingen framkommer ett slags tidiga enkäter som ett sätt för parlamentet att 

få en bild av den allmänna opinionen. Harvard menar att argumentation utifrån opinionen ofta 

inte var baserade på något påtagligt utan var istället en svårdefinierad nationalanda. Argument 

baserade på den allmänna opinionen har, enligt Harvard, förts av både liberala och 

konservativa politiker. Harvard menar att allt mer liberala idéer blev populära och tanken var 

att den sanna folkviljan skulle leda till de bästa doktrinerna inom till exempel kyrkan och 

pressen. Konservativ argumentation utifrån den allmänna opinionen fokuserade på att 

förhindra liberala förändringar i lagar rörande religionen.
14
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 7. Bakgrund 
 

Under 1800-talet växte liberalismen i Europa och så även i Sverige. I ondeståndet och 

borgarståndet växte krav på en modernare nationalrepresentation fram. Många borgare och 

bönder menade att deras representation i riksdagen var oproportionerlig. Ökad ekonomisk 

framgång för bönder och, särskilt, borgare gjorde att representationen tedde sig allt mer 

absurd i deras ögon.  Adelståndet hade mist en del av sina rättigheter och det rådde en hög 

grad av splittring inom ståndet. Vissa adelsmän adopterade nya liberala idéer, gällande 

representation och individuell frihet. Även prästerståndet var försvagat i och med ny 

lagstiftning som lättade på kyrkans kontroll över samhället.
15

 

 

Liberalerna ville se en övergång från den tidigare ståndsrepresentationen, till en enhetlig 

riksdag med samfällda val. Liberalerna menade att den dåvarande representationen var 

baserad på föråldrade principer, vilka inte representerade 1860-talets Sverige. Ett avgörande 

steg i utvecklingen åt liberalernas håll var C.H. Ankarsvärds och J. G Richters förslag till en 

ny riksdag vilket lades fram år 1830.
16

 Processen att byta nationalrepresentation var dock 

mycket utdragen eftersom en förändring krävde alla ståndens godkännande. Ett antal mindre 

reformer genomfördes dock på vägen till den nya representationen. Dessa reformer var 

ämnade att inlemma de nya klasser som uppstod under 1800-talets samhällsförändringar och 

som dittills varit orepresenterade i riksdagen till exempel icke-adliga bruksägare och icke-

prästliga stadsboende fastighetsägare. Även bondeståndets representation vidgades till att 

innefatta så kallade frälsehemmansägare.
17

 

 

År 1860 hade rörelsen för representationsreform vuxit till en stark maktfaktor. Bondeståndet 

och borgarståndet skrev till kungen och krävde att regeringen skulle lägga fram ett förslag till 

en ny nationalrepresentation. De två stånden krävde en ny representation som inte tog hänsyn 

till stånd eller klass, vilket den dåvarande representationen gjorde. Reformvännerna började 

kampanja genom namnlistor och i tidningar för att frammana en opinion för en förändrad 

folkrepresentation. Den nya skarpskytterörelsen hjälpte till att driva på förändring och 

reformmöten anordnades ofta genom rörelsen. Det fanns dock splittringar inom 

reformrörelsen. Bondeståndet och borgarståndet hade olika prioriteringar, vilket bland annat 
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yttrade sig i borgarna begärde att förslaget skulle läggas fram av regeringen. Kraven var i 

övrigt mindre specifika än bondeståndets. Bondeståndet fokuserade mer på rösträtten och 

tvåkammarsystemet, än borgarna. En debatt rörande representationen flammade upp i landets 

tidningar och Aftonbladet visade sig snabbt som en ledande kraft för reform medan tidningar 

som Nya Dagligt Allehanda var mer skeptiska till utvecklingen och förspråkade en alternativ 

förändring med mer gradvisa reformer. Att en förändring skulle komma tycktes dock vid 

denna tid vara avgjort.
18

 ”Allehandan” framstod som ett mer konservativt alternativ till 

Aftonbladet och de grupper man främst företrädde var städernas näringsidkare och 

landsbyggdens storbönder. Aftonbladet ansågs snarare representera övre medelklass och den 

intellektuella elitens intressen.
19

 I riksdagen började politiker att skissa på förslag till 

representationsreform. De flesta var vid den här tiden övertygade om att en förändring av 

folkrepresentationen var nödvändig, inklusive kungen, Karl XV. Detaljerna kring förslaget 

debatterades dock omfattande och kritiserades bitvis av bland annat kungen. Den 5 januari 

1863 lade Justitiestatsministern Louis De Geer slutligen fram förslaget som riksdagen skulle 

rösta om. Detta förslag kom fram till dess antagande att refereras till som det vilande 

representationsförslaget. Regeringen visade upp en enad front till stöd för förslaget som alltså 

skulle innebära avskaffande av ståndssystemet och införande av ett tvåkammarsystem med 

samfällda val. Riksdagen skulle framöver hållas varje år. Rösträtten var dock avhängig av 

personens inkomst och/eller förmögenhet. Även ett antal andra bestämmelser angående 

ministrarnas och talmannens positioner infattades i förslaget.
20

 

Förslaget hade starkt stöd i liberala kretsar och stöddes av liberala tidningar som exempelvis 

Aftonbladet. Det fanns dock även viss kritik mot förslaget från liberalt håll eftersom vissa 

debattörer tyckte att det var för konservativt. Denna kritik var dock i slutändan tämligen 

obetydlig. Den mer betydande kritiken kom ifrån adeln, vilka kom att bli det mest 

svårövertygade ståndet.
21

 Den konservativa adeln hade dock ett mycket svårt utgångsläge. 

Reformsidan hade ett stort övertag när det gällde resurser att föra sin kampanj. Adeln försökte 

att dra igång en motrörelse till den reformvänliga rörelsen, vilket i slutändan misslyckades. 

Endast ett mindre antal tidningar var emot reformen exempelvis Wäktaren och Snällposten. 

Ledare för den reformkritiska rörelsen var Nils Tersmeden och Knut Olivecrona.
22
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När omröstningen till slut hölls den 7:e december 1865 visade sig representationsförslaget gå 

igenom i alla de fyra stånden, vilket krävdes för att förslaget skulle gå igenom. I adelsståndet, 

vilket höll den jämnaste omröstningen, blev resultatet 361 mot 294 till förmån för förslaget. 

Prästerståndet följde adelns omröstning och antog även de förslaget.
23

 

 

 8. Materialstudie 
 

I den följande delen av arbetet kommer min studie av materialet att presenteras. Materialet 

presenteras efter vilken Tidning och frågeställning som berörs. I slutet av varje avsnitt 

förekommer en sammafattande analys av materialets resultat och dess implikationer. 

Wäktaren inleder studien och följs sedan av Nya Dagligt Allehanda för att slutligen behandla 

Snällposten.  Studien avslutas med en slutdiskussion av de resultat som framkommit och hur 

detta kan kopplas till de tidigare studiernas resultat, samt till hur resultaten skulle kunna 

appliceras i ett undervisningssammanhang. 

 

 Wäktaren 8.1
 

Wäktaren: tidning för stat och kyrka var en konservativ veckotidning som hade en tydligt 

kyrklig inriktning och förde en konservativ linje. Tidningen beskrivs ha en publik bestående 

av lärare, kyrkfolk och de högre klasserna.
24

 Efter starten 1853 varade tidningen i 35 år fram 

till nedläggningen år 1888.
25

 14 opinionsbildande artiklar har studerats i undersökningen. 

 
8.1.1 Frågeställning 1: Hur karaktäriseras reformförespråkarna och 
representationsreformen i Wäktaren? 

 

En tydlig trend som förekommer i tidningen Wäktarens bevakning av representationsfrågan är 

vanligt förekommande kommentarer kring de liberala tidningarnas opinionsbildning. En 

tidning som mottagit särskilt stor uppmärksamhet från Wäktarens redaktion är den, 

dåvarande, liberala tidningen Aftonbladet. Tidningen och dess sympatisörer anklagas ett antal 

gånger för att använda sig av oärliga metoder gällande påverkan av de riksdagsmän som ska 

rösta om representationsförslaget. Särskilt nämns de planer som fanns på att marschera mot 

huvudstaden för att demonstrera för förslaget, samt möta riksdagsmän och framföra sina 

                                                 
23

 Ekman, Stig, Slutstriden om representationsreformen, Diss, Uppsala universitet 1966 s.404-405 
24

 Ekman, Stig, Slutstriden om representationsreformen, Diss, Uppsala universitet 1966 s.92 
25

 Libris.kb.se, Wäktaren 



  
 

14 

åsikter. Demonstrationen kallas i tidningarna för en deputation. Denna deputation beskrivs 

som ett brott mot lagen, eller åtminstone mot god sed. Deputationen beskrivs utöver detta 

även som revolutionär, vilket ger en bild av vilken attityd som fanns mot demonstrationer. 

Argumentationen mot de liberala reformförespråkarna är framför allt inriktad på de metoder 

som dessa använder sig av och inte förslaget som sådant, även om detta också förekommer. I 

Wäktaren vidhålls att reformvännerna använder sig av metoder som beskrivs som 

grundlagsförbjudna Redaktionen talar till och med om deputationen som dålig publicitet för 

förslaget, eftersom den borda alienera mer sansade reformvänner.
26

 Wäktaren framställer sin 

egen ståndpunkt i frågan som en självklar preferens för lag och ordning. I Wäktaren påpekas 

vid ett flertal tillfällen att folkrepresentationen ska få överväga i lugn och ro i enlighet med sin 

övertygelse utan att störas av påtryckningar.
27

 Framställningen av motståndarsidan är i högsta 

grad präglat av värdeladdade ord, vilka främst riktas mot tidningens presskollegor från den 

liberala delen av det politiska spektrumet, främst Aftonbladet. I ett avsnitt refererar Wäktaren 

till ”de så kallade liberala tidningarna”. Aftonbladets föreslag att kungen skulle ingripa till 

förslagets fördel beskrivs till och med som ”förräderi”. En utav tidningens artiklar antyder till 

och med att Aftonbladet kan vara ansvarig för att ha hetsat till kravaller.
28

 De liberala 

tidningarna, vilka oftast representeras av Aftonbladet, anklagas upprepade gånger för att 

sprida falska uppgifter för att svartmåla reformmotståndet.
29

 Anklagelsen går ut på att 

reformvänner författat ett brev från en adelsassociation, vilken ska ha misslett om adelns 

ståndpunkter.  Det förekommer även på några ställen en mer tillmötesgående till sina 

meningsmotståndare.
30

  En kritisk synpunkt rörande reformvännerna är att de skulle vara 

mycket oresonabla och alldeles för ovilliga att ändra sin ståndpunkt det allra minsta. 

Reformvännernas åsikter ses framförallt som en konsekvens av bristande kunskaper om 

reformens innehåll. De liberala tidningarna, samt den liberala opinionen i allmänhet anklagas 

för, av Wäktaren hyckleri, på grund av att de förespråkar liberala idéer som princip och 

kritiserar Preussen och Frankrike för att ha ett illiberalt statskick, men de beskrivs använda 

liknande metoder själva för att få igenom sitt eget förslag.
31
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8.1.2 Frågeställning 2: Hur bemöttes antagandet av representationsförslaget i 
Wäktaren? 

 

Vid antagandet av representationsreformen av rikets alla fyra stånd skrev Wäktaren en 

omfattande text om antagandet på sin förstasida. Eftersom tidningen är en veckotidsskrift är 

detta det enda numret där representationsfrågan tas upp efter omröstningen. 

Det framträder tydligt att Wäktaren är kritisk till antagandet av representationsreformen. Det 

betonas att perioden framöver kommer att präglas av ”svårigheter och nöd”. Ett ord som 

förekommer ett flertal gånger är ”fosterlandskärlek” vilken beskrivs som ett tungt vägande 

skäl till att tidningen haft en kritisk inställning till representationsreformen. En annan 

framträdande orsak som förs fram är innehållet i själva reformen, vilket man ser som 

destruktivt för samhället och man menar att om de som röstat om frågan hade en mer 

välunderbyggd kunskap om representationsreformen så skulle de inse bristerna i 

representationsförslaget och inte rösta för det. Ett område där man särskilt uttrycker sin oro är 

hur den nya representationen kommer att hantera kyrkan. Det bekräftas att tidningen står fast 

vid samma åsikter som man tidigare hållit och de varningar som givits, även om en önskan att 

dessa varit felaktiga uttrycks. Ingen ånger för tidningens bevakning uttrycks utan snarare 

stolthet för att tidningen stått för vad man ansåg vara rätt, även om tidningens röst inte var 

stark nog för att övertyga beslutsfattarna. Tidningen framhåller att allt som skrivits i tidningen 

rörande frågan varit grundat i kärlek och oro för fosterlandet och ”det allmänas wälfärd”. 

Vidare uttrycks en önskan att det genomröstade förslaget ska undgå att besanna tidningens 

farhågor om dess konsekvenser. 
32

 

 

8.1.3 Frågeställning 3: Vilken representation förespråkar Wäktaren? 

 

Wäktarens redaktion uttrycker inte någonstans i det undersökta materialet tydligt vilken typ 

av representations som tidningen förespråkar, vilket Snällpostens redaktion gör. Tidningen 

uttalar sig dock om vilka fördelar som den nuvarande representationen har jämfört med den 

föreslagna. En av de bristerna som påpekas rörande förslaget är att förslaget ska leda till att 

den så kallade allmogen kommer att ta över makten eftersom förslaget innebär ökad rösträtt 

för vissa grupper. I tidningen uttrycks uppfattningen att detta utgör en orättvisa eftersom detta 
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lägger makten i händerna på en klass.
33

 I Wäktaren uttrycks även kritik mot förändringen av 

hur ofta riksdagen sammanträder. Förändringen ses endast som ett försök att försäkra sig att 

förslaget antas, även om det röstas ned den första omgången.
34

 Trots tidningens kritik av det 

vilande representationsförslaget beskriver tidningen skribenter sina ståndpunkter som ett 

uttryck för en önskan att allt ska verka för fosterlandets väl. 

 

8.1.4 Sammanfattande analys 

 

Tidningen konservativa inriktning visar sig tydligt när det kommer till vad man ser som 

orsaken till förändringarna som sker och hur de bör hanteras. Wäktaren framställer sin egen 

ståndpunkt som sansad med fokus på att se till att de förändringar som görs är rätt för 

fosterlandet. Tidningen lägger inte fram någon egen ståndpunkt rörande hur man tycker att  

folket borde representeras, utan fokuserar istället på att kritisera sina motståndare. Detta 

tillvägagångssätt är distinkt jämfört med de andra tidningarna jag har undersökt, vilka har 

tydligare åsikter om vad dessa anser vara den ideala folkrepresentationen. I tidningen 

förekommer knappast några kontrasterande åsikter, utan tidningens linje är tydlig. Det är svårt 

att undvika tidningens konservativa ståndpunkt, vilket stämmer överens med tidigare arbetens 

karaktärisering av tidningen.
35

 Tidningen ståndpunkt tycks passa in väl på den 

feodalkonservativa idealtypen. Tidningen lägger alltså stor vikt vid lag och ordning, 

bibehållandet av naturliga hierarkier och de förespråkar bibehållandet av en 

ståndsrepresentation.
36

 Tidningen uttrycker särskild oro för hur en genomförd reform skulle 

påverka kyrkan. Tidningens undertitel, Wäktaren: tidning för stat och kyrka, är talande när det 

gäller tidningens ståndpunkt. Känslosamma uttryck är vanliga i Wäktarens artiklar. Även ett 

tydligt fokus på lag och rätt går att hitta ett flertal gånger i texten.
37

 Detta framgår bland annat 

genom att demonstrationer, namnlistor och agitation beskrivs som revolutionär aktivitet och 

ses som olagligt och störande av ordning och god sed.
38

 Wäktarens position gällande 

representationsreformens antagande passar även den in på idealtypen för feodal konservatism. 

Tidningen uttrycker stöd för uppfattningen att representationen ska representera samhällets 
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klasser och inte dess individer. Oro uttrycks för att ”allmogen” ska ta över makten själv, vilket 

ses som en orättvisa.
39

  

 

 Nya Dagligt Allehanda 8.2
 

Nya Dagligt Allehanda gavs ut mellan 1859 och 1944 i Stockholmsområdet. Tidningen följde 

på den tidigare ”Dagligt Allehanda”.
40

 Tidningen har en konservativ inriktning, men ger, till 

skillnad från de andra tidningar som undersökts, utrymme till både reformvänner och 

reformmotståndare. I undersökningen har 30 opinionsbildande artiklar studerats. 

 

8.2.1 Frågeställning 1: Hur karaktäriseras reformförespråkarna och 
representationsreformen i Nya Dagligt Allehanda? 

 

I Nya Dagligt allehanda uttrycks en skeptisk åsikt rörande den gällande representationen, 

alltså ståndsriksdagen. Tidningens redaktion menar att den gällande representationen bör 

förändras eftersom den ses som föråldrad och inte längre representerar befolkningen. Denna 

åsikt representeras även vid ett flertal tillfällen i tidningen. Tidningen ger dock även utrymme 

till reformkritiska röster. Exempelvis införs en uppsats, även publicerad i den konservativa 

tidningen Snällposten. I uppsatsen beskrevs de som argumenterar för representationsförslaget 

som missledande, vilka lindar sitt budskap i ”vackra ord”.
41

 I samma uppsats uttrycktes 

intresse för ett valsystem baserat på de samhällsgrupper som uppkommit naturligt det vill säga 

en reformerad ståndsindelning eller uppdelning efter klass. En uppfattning som förekom 

rörande förslagets brister är att folket inte är fullkomligt och att den nya representationen 

skapar förutsättningar för att mindre lämpliga män övertar landets styre. Tidningen står dock 

inte nödvändigtvis för dessa åsikter, men deras villighet att publicera dem är värt att notera. 

Ett förekommande argument mot förslaget, vilket tidningen beskriver som vanligt 

förekommande är att dess införande skulle leda till en plutokrati, eller pengastyre. Alternativet 

till detta skulle vara en ren demokrati skulle innebära att den stora massan styr, vilket 

liberalerna enligt tidningen är ovilliga att införa.  Nya Dagligt Allehanda framhärdade att 

förslaget inte kan anklagas för att ge massan för mycket makt och samtidigt säga att den ger 

de rika för mycket makt. Skribenten menar, i motsats till farhågorna att det nya förslaget 

                                                 
39
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40
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skulle ge ökad jämlikhet eftersom det skulle innebära att en miljonär skulle få en lika stor röst 

som någon vars inkomst endast är 800 kr per år.
42

 

 

Som sagt ges både reformvänliga och reformskeptiska röster utrymme i tidningen. 

Exempelvis införs en artikelserie från den liberala och reformvänliga tidningen Göteborgs 

Sjöfarts och Handelstidning i vilken den förslagna representationen framställs som nödvändig 

och positiv. Värt att notera är att Norges representation används som ett exempel på en lyckad 

representation.
43

 Det förs från redaktionens håll kritik mot reformvänliga insändare. 

Exempelvis argumenterar tidningen för att förslaget är okristligt, vilket en insändare 

förnekat.
44

 Nya Dagligt Allehanda uttrycker, till skillnad från Wäktaren, åsikten att den 

pågående debatten mellan reformförespråkare och reformmotståndare är civiliserad och 

”hoffsam”.
45

 Nya dagligt allehanda intar i likhet med Wäktaren en kritisk inställning till hur 

representationsförslaget har behandlats i den allmänna tidningspressen.  Särskilt kritiseras 

Aftonbladet, vilka anklagats för att missrepresentera Nya Dagligt Allehandas position i 

representationsfrågan. Aftonbladet och andra tidningar ska ha kallat tidningen för 

reformmotståndare, något som tidningen förnekar att man är. Redaktionen menar att tidningen 

varit tydliga med att reservera sig mot reformmotståndares skrifter i deras tidning och noga 

uttryckt att detta skedde på tidningens neutrala utrymme. Själva uttrycker man åsikten att Nya 

Dagligt Allehandas bevakning av representationsreformen varit en del i att uppfylla 

tidningens ”publicistiska plikt”. Tidningen menar att fosterlandets bästa måste vara 

överordnat egoistiska intressen när det gäller nationalrepresentationen. Här förekommer kritik 

mot de deputationer för förslaget som ägt rum, vilka mött kritik från ett flertal andra tidningar. 

Slutligen påpekas att förslagets antagande är i samhällets intresse. Förslagets antagande sägs 

vidare vara ett ofrånkomligt faktum eftersom riksdagen väntas framlägga förslaget igen, eller 

ett liknande förslag om det mot förmodan skulle röstats ned. Nya Dagligt Allehanda fortsätter 

att kritisera andra vissa reformvänliga tidningar för deras bevakning av representationsfrågan. 

vilka beskrivs som ”skandalpress”.
46

I tidningen uttrycks sympatier med reformmotståndarna, 

vilka sägs påpeka legitima brister i förslaget, men detta beskrivs finnas i ”varje 
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menniskoverk”.
47

 Reformmotståndarna karaktäriseras inte i negativa termer utan beskrivs som 

lika fosterlandsälskande som reformvänner och deras invändningar beskrivs som välvilliga.
48

  

 

8.2.2 Frågeställning 2: Hur bemöttes omröstningen där representationsförslaget 
antogs? 

 

Vid förslagets antagande uttrycktes glädje från tidningens håll. De riksdagsmän, vilka röstat 

till fördel för förslaget tackas och lyckönskningar för fäderneslandet, vilket beskrivs som 

motivation för deras ställningstagande. I tidningens kommentarer finns dock ingen tydlig 

kritik av reformmotståndarna. Deras ståndpunkter bemöts snarare med tillmötesgående 

kommentarer, vilka uttrycker sympati för deras principfasthet, men ändå försöker övertala 

dem att slaget är förlorat.
49

 Kommentarerna kring beslutet är annars sparsamma från 

redaktionens sida, utan de är huvudsakligen fokuserade på att rapportera om den diskussion 

som föranledde omröstningen, samt allmänhetens reaktioner, vilka beskrivs som euforiska. 
50

 

 

8.2.3 Frågeställning 3: Vilken representation förespråkar Nya Dagligt Allehanda? 

 

Tidningen beskriver sig vara för antagandet av förslaget. Denna ståndpunkt upprepas i ett 

följande nummer när tidningen uppmanar adeln att rösta för förslagets antagande. Förslagets 

antagande ses här som ”en politisk nödvändighet”. Förslagets popularitet påpekas som en 

anledning att rösta för förslaget. Tidningen anklagas för att ha gått över till ”fiendens läger” 

av en ”utskottsledamot”.
51

 Utöver detta förekommer en kommentar från tidningen där 

förslaget beskrivs som liberalt och okristligt.
52

 Detta tillsammans med det ansenliga utrymme, 

vilket givits åt reformmotståndare, ger intrycket att tidningen är kritisk mot 

representationsreformen.
53

 Detta kan dock kontrastera emot ett antal av tidningens artiklar där 

redaktionen beskriver den nya representationen på följande sätt: 

 

De två kamrarna skall icke jemställas med två jämnstarka hästar som draga statsvagnen åt 

var sitt håll, utan av tvenne krafter som i enighet och lugn drar mot samma mål.
54

 

 

                                                 
47

 Nya Dagligt Allehanda 6/12, ledare, s.1 
48

 Nya Dagligt Allehanda 14/10 inledning, s.1 
49

 Nya Dagligt Allehanda 5/12, Till adeln och riddarskapet!,  ledare s.1 
50

 Nya Dagligt Allehanda  8/12, ledare s.1 
51

 Nya Dagligt Allehanda 3/12 kommentar till insändare, s.2 
52

Nya Dagligt Allehanda  5/12, inrikes s.3 
53

 Nya Dagligt Allehanda 17/9 uppsats även publicerad  i snällposten,  s.2 
54

 Nya Dagligt Allehanda 29/9, inrikes s.3 



  
 

20 

Detta citat liknar mycket de åsikter som uttrycktes av den konservative ideologen 

Edmund Burke, vilken förespråkade en nationalförsamling som strävade efter 

samhällets gemensamma bästa. Den skulle inte bestå av tävlande intressen utan 

istället harmoni.
55

 Propagerande skrifter från både reformkritiskt och reformvänligt 

håll rekommenderas, vilket inte sker i de andra två tidningarna som undersökts. Nya 

Dagligt Allehanda menar dock att invändningarna inte är tillräckliga för att 

rättfärdiga att rösta ned förslaget. När omröstningen i riksdagen närmar sig uttrycks 

dock från redaktionen tydligt att man förespråkar reformens antagande. 

Ståndpunkten motiveras med att man önskar fosterlandets bästa, samt att förslaget 

har granskats till leda.
56

 

 

8.2.4 Sammanfattande analys 

 

Tidningen betecknas ideologiskt som konservativ, vilket gör att tidningens förespråkande av 

representationsreformen kan tyckas överraskande. Den typ av konservatism som Wäktaren 

förespråkar har en tydligt negativ syn på reformen. I Nya dagligt allehanda betonas dock 

andra värden än de som Wäktaren förespråkar. Kyrkan är inte prioriterad, vilket den är i 

Wäktaren, utan kyrkan och prästerna nämns knappt. Den enda gång detta görs är i en 

insändare där man påpekar prästerståndets obetydlighet.
57

 Redaktionen verkar inte heller ha 

några problem med att stödja ett förslag som beskrivs som okristligt av dem själva.
58

 Starka 

nationalistiska tendenser kan anas i tidningens upprepade användning av begrepp som 

”fosterlandskärlek” och ”fäderneslandet”.
59

Tidningen uttrycker en önskan att förändringar 

som sker ska vara övervägda och inte ske förhastat, utan att förändringarna noga ska 

övervägas innan beslut tas. Dessa kriterier menar man dock är uppnådda gällande 

representationsförslaget, vilket anses ha diskuterats tillräckligt. Nya dagligt Allehanda visar 

på en positiv syn på det svenska folkets förmågor och citerar även folkets vilja som en 

anledning till att anta det vilande förslaget.
60

 Tidningen förespråkar även idéer vilka i första 

hand associeras med liberalism. Representationens syfte beskrivs på följande sätt: 
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Såsom en enkel slutsats häraf framgår att representation inte ska bygga på principen av 

några stridiga intressens jämvikt utan på grundvalen att ett enda medborgerligt intresse, 

vilket ligger ej i stilleståndet, vore det grundat på noggrann avvägning utan i utvecklingen, 

det jämna stadiga fortgåendet mot individens och samhällets högsta mål.
61

 

 

Tidningens åsikt ligger i ljuset av detta citat någonstans emellan den äldre, konservativa synen 

på representationen, vilken är baserad på samhällets intressen och samhällets väl som helhet 

och den liberala individbaserade synen på representationens roll. Nya Dagligt Allehanda 

stämmer alltså väl överens med den skeptisk konservativa idealtypen där fokus ligger på 

nationens väl, i kombination med ökad sekularisering, samt utökad rösträtt.
62

 Idealtypen 

passar dock inte fullständigt in eftersom inget tydligt fokus på äganderätten kan identifieras. 

Förespråkandet av allmän rösträtt, vilket ingår i idealtypen, finns inte heller i det undersökta 

materialet. Idén om allmän rösträtt kan dock sägas vara radikal vid denna tid eftersom även 

många liberaler var emot en sådan vid tidpunkten.
63

 

 

 Snällposten 8.3
 

Snällposten var en konservativ tidning, vilken idag heter Sydsvenska dagbladet. Tidningen 

grundades år 1848 och utgavs dagligen och var baserad i Malmö. Ekman beskriver i sin 

avhandling tidningen som en av få tidningar som var reformkritiska.
64

 I undersökningen har 

25 opinionsbidande artiklar studerats. 

 
8.3.1 Frågeställning 1: Hur karaktäriseras representationsförespråkarna och 
representationsreformen i Snällposten? 

 

I Snällposten uttrycks som sagt kraftigt reformkritiska åsikter och de skräder inte orden när 

det talas om representationsreformen. Förslaget sägs ”halta mellan penningen och massan”. 

Liksom i Wäktaren framställs förslagets popularitet som en konsekvens av bristande kunskap 

om förslagets konsekvenser. De förmögna beskrivs dock som isolerade och utan något brett 

stöd i samhället. Det argumenteras att de som borde väljas i valen är sådana som har 

kunskaper om affärslivet och andra liknande frågor vilka den valde skulle tänkas behandla. 
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Detta kontrasteras mot en obildad torpare, vilken anses olämplig, även om denne skulle 

införskaffa de 1000 kr som krävs för att bli valbar. 

 

Tidningen argumenterar även mot kritik som de bemött, vilken består av att reformförsvarare 

hävdar att de inte ska kritisera reformen om de inte har något bättre förslag. Istället manar 

man till att inta en kritisk inställning och studera brister med förslaget.
65

 Snällposten fördrar 

ett kompromissförslag mellan de liberala och konservativa delarna av riksdagen framför det 

vilande förslaget. Tidningen är kritisk mot regeringen som enligt dem är ute efter att tvinga 

igenom förslaget oavsett dess stöd i riksdagen. Tidningen hade hellre sätt att förslaget först 

noga granskades av domstolsväsendet för att identifiera om det är grundlagsenligt eller inte.
66

 

Snällposten kallar det liberala partiet för illiberalt. Tidningen kritiserar de som kampanjat för 

förslagets antagande och som enligt tidningen använt sig av oärliga metoder. Den av dessa 

metoder som anses vara särskilt oönskad är tidningarnas förslag att kungen ska driva igenom 

förslaget genom att utöva påtryckningar på adelsmännen i hovet. Särskilt anklagas den 

liberala tidningspressen med Aftonbladet i spetsen. Snällposten fortsätter att insistera på att de 

som arbetar för reformförslagets avslående gör så med fosterlandets väl i åtanke även om 

detta inte erkänns av den liberala tidningspressen. Tidningspressens, enligt tidningen, oetiska 

metoder anses huvudsakligen drabba deras egen sak eftersom de framstår i dålig dager. 

Aftonbladet och deras meningsfränder anklagas för att vara hycklare när det gäller hur de 

ställer sig till yttrandefrihet och samarbete. Tidningen beskriver hur ”Aftonbladspartiet” vid 

en tidigare vinst i riksdagen agerat maktfullkomligt och tystat kritiker vilket borde vara emot 

liberalerna sin ideologiska övertygelse.
67

 I snällposten uttrycks liknande åsikter, vilka 

uttryckts i både Wäktaren och Nya Dagligt Allehanda det vill säga åsikten att liberalernas 

deputationer är ett försök att störa riksdagens övervägningar och istället försöka påverka 

riksdagsmännen i deras riktning. Deputationerna kallas för en liten revolution. Borgarståndet 

kritiseras mycket hårt och deras agerande beskrivs utgöra rättshaveri.
68
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8.3.2 Frågeställning 2: Hur bemöttes antagandet av representationsreformen? 

 

Rörande själva omröstningen har Snällposten en självsäker framtoning och de beräkningar 

som görs är att förslaget kommer att falla i riddarhuset med en tämligen omfattande 

majoritet.
69

 I tidningen uttrycks tvivel på att förslagets stöd är särskilt starkt bland 

allmänheten, och upplysningskampanjer för förslaget hyllas eftersom detta skulle leda till 

ökad kunskap om förslagets specifika delar, vilka tidningen uppfattar som opopulära.
70

 

Självsäkerheten gäller förslagets avslag tycks växa ju närmre omröstningen kommer.
71

 Efter 

omröstningen uttrycktes en vilja till försoning mellan meningsmotståndare i frågan. Tidningen 

poängterade även att frågan är över och detta utan att landets stabilitet förändrats dramatiskt. 

Uttalandet avslutades med en lyckönskan till landet och konungen.
72

 I övrigt förekommer i 

tidningen saklig rapportering av hur förslaget firas av dess supportrar.
73

 

  

8.3.3 Frågeställning 3: Vilken representation förespråkar Snällposten? 

 

Tidningen framför åsikten att representationen bör grundas i det beprövade och ”nationella”, 

istället för att använda ett förslag som är baserat på andra länders förhållanden. Tidningen 

uttrycker en önskan att undvika ett pöbelvälde där minoriteten trampas på av 

majoritetssamhället. Den brittiska representationen används som ett exempel på detta.
74

 

Valsystemet beskrivs som belamrat med ett stort antal brister, vilka innefattar förslagets fokus 

på valmännens inkomst. Tidningen lägger dock fram ett förslag som författaren menar skulle 

vara mindre problematiskt, även om inte perfektion kommer att uppnås. Tidningen föreslår ett 

klassvalsystem som ska innefatta: 

 

alla de stora grupper, som naturligt uppkommit och som ställt sig omkring de stora och 

wiktiga statsintressena.
75
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Denna föreslagna representation sägs vara en ”naturlig utveckling” vilken passar in i det 

svenska sammanhanget bättre än andra föreslagna representationsformer. Tidningen menar att 

den gamla representationen trots brister och fel bidragit till det svenska folkets bättring.  Dock 

menar man att uppfattningen att folket är fullkomligt saknar verklig förankring.
76

 

Tidningen återger vilken representation som anses vara bättre än den föreslagna 

representationen. Det går ut på att större fokus ska läggas på kommunval och regionala val, 

vilket man menar ska leda till en bättre representation. Särskilt påpekas kommunernas viktiga 

roll när det kommer till rikets styre. Filosofin bakom tidningens syn på folkrepresentationen 

uttrycks kärnfullt i tidningens citat av den franska politikern Tocqueville: 

 

Folkmajoritetens upphöjda tankesätt, icke dess småaktiga förvirrade passioner.
77

 

 

Tidningen uttrycker en önskan att valbarheten ska vara begränsad så att det är lättare att hitta 

kompetenta representanter, men en mellanväg föredras. Tidningen uttrycker sig tämligen 

poetiskt med följande uttryck: 

 

 man gör ju icke fisknät av gärsgårdsstörar, icke heller gärsgårdar av fin tråd.
78

 

 

 Tidningen talar även om att den stora massans åsikt kan leda fel eftersom de flesta vanliga 

människor inte kan mycket om politik. Tidningen menar att detta ska utjämnas genom att 

lagstiftarna leder den stora massan på rätt väg. Representationen ska enligt tidningen vila på 

”de statsborgerliga intressenas system.”
79

 Tidningen uttrycker skepsis över en debattörs 

uttalanden att varje individ ska ses för sig själv och inte en del av en grupp som ska 

representeras. Tidningen menar att detta är en kommunistisk idé.
80

 I tidningen så fortsätter 

Tocqueville att användas som en pålitlig referens gällande frågan om representationen. 

Tidningen tar upp dennas resa till USA där representanthuset beskrivs som en oordnad 

samling till skillnad från senaten, vilken ses som befolkad av kompetenta ämbetsmän.
81

 

Tidningen uttrycker en oro att en liknande situation ska uppstå när tvåkammarsystemet införs 

det vill säga att den nedre kammaren kommer att ägas av den obildade massan, medan endast 
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den övre kammaren, vilken är indirekt vald genom landstingen, skulle kunna vara en värdig 

representation. Representationens uppgifter beskrevs bestå av att bevaka statens intressen och 

befrämja folkets kultur. Kritik förs även mot den nya tätare frekvensen med vilken riksdagen 

kommer att hållas. Idén som framförs är om representationen är skadlig så kan de orsaka mer 

skada ju oftare de träffas. 

 
8.3.4 Sammanfattande analys 

 

Efter representationsreformens antagande uttrycker tidningen, inte samma tydliga 

fördömmande av antagandet som till exempel Wäktaren. Tidningen håller sig till att 

rapportera om de festligheter och debatter som hållits följande förslags anatagande.
82

  

Snällpostens konservativa politiska beteckning stämmer väl överens med de åsikter som 

framförs i tidningen rörande representationsreformen. Ståndpunkten är att förslaget är negativt 

för Sverige, men man uttrycker ingen större oro för att det kommer att antas eftersom man 

litar på att adeln kommer att rösta ned det. Snällposten tycks förorda gradvis förändring, 

vilken inte ska ske förhastat. Tocqueville används här som en källa till visdom rörande hur en 

nationalrepresentation ska byggas upp.  Uppfattningen om att reformivrare använder sig av 

ojusta metoder framförs, liksom de görs i de övriga två undersökta tidningarna. Dessa 

tendenser passar väl in i det fokus på lag och ordning som många konservativa partier har. 

Tidningen talar även, liksom de andra tidningarna om vikten av fosterlandskärlek och att allt 

motstånd mot reformen bottnar i oro för fosterlandets väl. Detta nationalistiska språk kan inte 

bara anses vara konservativt efter de under perioden fanns hos även liberala tidningar så som 

Aftonbladet.  Det finns dock ett antal brytningar med de mer liberala åsikterna som tidningens 

meningsmotståndare uttrycker. Exempelvis uttrycker man beundran för adeln, vilken ses som 

en grupp med mycket erfarenhet av politiskt styre.
83

 Dessutom förspråkar tidningen ett 

klassvalsystem, vilket skiljer sig kraftigt från den liberala åsiktsströmningen att det vilande 

förslaget, vilket består av två kammare, är det bästa. Ett tydligt konservativt drag hos 

tidningen är den skepsis mot den vanliga människans förmåga att fatta kloka beslut för landet, 

vilket till varierande grad även förekommer i de tidigare tidningarna.
84

 En klassiskt 

konservativ fråga är kyrkans roll i samhället, men denna fråga berörs knappt av Snällposten. 

Snällposten passar alltså ideologiskt väl in på den sekulariserade skeptiska konservatismens 

idealtyp, vilken är mer inriktad på nation än religion och som är skeptiskt till den vanliga 
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människans förmåga att fatta välgenomtänkta beslut. Tidningen är dock inte helt emot 

förändringar av systemet, men föredrar en gradvis förändring där de gamla hierarkierna 

bibehålls, vilket inte stämmer överens med den skeptisk konservativa idealtypens syn på 

valsystemet.
85

 

 

 9. Slutdiskussion 
 

Dessa undersökningar har utgått ifrån tre frågeställningar som konstruerats för att inrikta 

undersökningen på tidningarnas förhållande till representationsreformen, dess antagande, 

samt de som förespråkade reformen.  Dessa frågeställningar är: 

 

1. Hur karaktäriseras reformförespråkarna och representationsreformen i den konservativa 

pressen? 

2. Med vilken reaktion bemöttes omröstningen där representationsförslaget antogs? 

3. Vilken folkrepresentation förespråkar den konservativa pressen? 

Inledningsvis kommer dock tidningarnas ideologiska färgning disskuteras och hur denna 

avspeglar sig i tidningarnas argumentation. Med andra ord: vad gör den konservativa pressen 

konservativ?  

 

Tidningarna som studerats för alla en argumentation som är konsekvent med en konservativ 

beteckning även om de olika tidningarna har olika åsikter i representationsfrågan och olika 

fokus. Wäktaren är den av tidningarna som tydligast kritiserar reformen. Tidningens 

opposition är, till skillnad från de övriga studerade tidningarna, till stor del baserad på hur 

reformen kommer att påverka den svenska kyrkan. Tidningens fullständiga namn, Wäktaren: 

tidningen för stat och kyrka, vittnar om tidningens fokus på kyrkans väl och andra mer 

religiöst motiverade invändningar.  Denna kritik är något som sticker ut hos Wäktaren och det 

är bland annat denna utgångspunkt som informerat min bedömning av tidningen som 

förespråkare av feodal konservatism. Denna typ av konservatism verkar vara ganska sällsynt 

under perioden. Trots att Burke uttrycker en positiv åsikt om religiös tro så ger hans teori 

inget stöd till en religiös representation  i parlamentet. Inte ens de andra konservativa, 

reformkritiska tidningarna stödjer Wäktaren i dess oro över kyrkan. I Nya Dagligt Allehanda 

                                                 
85

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig Text- och-

Diskursanalys 2013 s.153 



  
 

27 

yttras exempelvis att prästernas representation är föråldrad.
86

 Nya Dagligt Allehanda och 

Snällposten för en mer sekulär och, i min mening, pragmatiskt inriktad diskussion om det 

politiska läget. Detta fokus på rationell diskussion och sakliga arugment över abstrakta teorier 

stämmer väl överens med hur Burke menade att den ideala representationen skulle arbeta. 

87
Wäktarens argumentation är, emellanåt, fylld av känsloargument och försvar av traditioner 

vilket särskilt tydligt syns när tidningen kommenterar antagandet av representationsreformen. 

Tidningen talar om svårigheter och nöd som kommer att komma och de bedyrar att allt de 

gjort gjordes för kärlek till fosterlandet, samt den svenska kyrkan.
88

 Att hänvisa till 

fosterlandskärlek visade sig dock vara vanligt förekommande i även de andra tidningarna. 

Nya Dagligt Allehanda visar även tydligt att de inte betvivlar meningsmotståndarnas kärlek 

för Sverige. De vanligt förekommande nationalistiska argumenten stämmer väl överens med 

Kurunmäkis studie av retoriken under perioden kring representationsreformen.
89

 Kurunmäkis 

analys av den liberala argumentationen stämmer även till viss del in på den konservativa 

opinionen, även om de argumenterar för olika ståndpunkter. Undersökningen som här 

genomförts har ett betydligt mindre urval, vilket gör det svårt att identifiera allt han studerar, 

men begreppet ”fäderneslandet” och kärlek till detta är en ofta förekommande motivering, 

enligt tidningarna själva, vilket även Kurunmäki identifierar i reformvännernas 

argumentation.
90

 Begreppet används som ett bevis på att den som det handlar om har goda 

avsikter. Exempelvis talas det i Wäktaren efter omröstningen om att allt som skrivits på grund 

av fosterlandskärlek och oro för landets framtid. Det fokus på nationen och fäderneslandet 

som Kurunmäki identifierar i den liberala debatten. 

 

Den första frågeställningen var den bredaste och lättaste att hitta material till. I alla tre 

tidningarna disskuterades den reformvänliga pressen och representationsförslagets brister 

omfattande. En av de punkter där alla tre tidningar hade ungefär samma ståndpunkt var hur de 

karaktäriserade den reformvänliga pressen. Detta inkluderar alltså även Nya Dagligt 

Allehanda, vilken själv var för reformens antagande. Den liberala pressen beskrivs som 
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mycket aggressiva förespråkare för förslaget som även får andra reformförespråkare att se 

dåliga ut. Pressen beskrivs som ”tygellös” och deras metoder kritiseras kraftigt även av den 

reformförespråkande tidningen Nya Dagligt Allehanda. Andra uttryck som används i den 

liberala pressen är ”skandalpress” och de anklagas i Nya Dagligt Allehanda för ”pressens 

terrorism”, i samband med kommentarer kring tidningens ställning i representationsfrågan.
91

 

En intressant sak att notera är att den liberala pressen vid ett flertal tillfällen kallades för ”så 

kallade liberal” eller ”illiberal” som en förolämpning, vilket tyder på att även de konservativa 

tidningarna inte anser begreppet liberal att vara en förolämpning i sig.
92

 Den mest frekvent 

attackerade tidningen är utan tvekan det liberala flaggskeppet Aftonbladet. Kritiken riktas inte 

särskilt mycket mot det som de undersökta tidningarna anser vara faktiskt liberalt, utan 

snarare mot det som tidningarna betraktar som hyckleri. Exempelvis förespråkar de att kungen 

ingriper för att garantera att reformen genomförs, vilket de troligen kritiserat om det hade 

handlat om något annat förslag. Reformförespråkarna beskrivs som ovilliga till kompromiss, 

vilket tidningarna anser de konservativa politikerna vara.
93

 Denna framställning har sannolikt 

att göra med förslagets stora popularitet, vilket innebär att det bästa de kan hoppas på är 

någon form av kompromiss. De konservativa tidningarnas kritik av liberalernas deputationer, 

samt deras andra påtryckningar är tydligt konsekvent med Burkes representationsteori. Han 

menade att representanten ska ta de t beslut som är bäst för att bevaka gemensamma intressen. 

Om medborgarnas åsikter går i strid mot dessa bör de ignoreras. Representanterna ska 

överväga utan påtryckningar utifrån för att nå det bästa resultatet, vilket störs av 

befolkningens åsikter. Representanternas förnuft ska avgöra, vilket tydligt uttrycks i Wäktaren 

och Snällposten.
94

 Detta kan ställas i kontrast till demokratiska idéer om att en demonstration 

är ett positivt uttryck för politiskt intresse. Tidningarnas förespråkande av vikten av 

kompromisser är även det tydligt konsekvent med Burkes idé om att beslut ska fattas efter 

noggrann politisk diskussion och inte på abstrakta teorier.
95

 

 

Tidningarnas främsta argumentation går inte ut på att sätta upp egna förslag till hur 

representationen bör se ut utan kritik av reformen och dess förespråkare är huvudsakligen 
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fokus. Detta gjorde det tämligen svårt att identifiera svar på den tredje frågeställningen. 

Snällposten gav ett tydligt svar, men de övriga tidningarna var mindre tydliga.  Tidningarna 

medger alla att det finns problem med representationen, vilka bör korrigeras, men olika 

åsikter framförs kring hur dessa ska se ut.  I Wäktaren förekommer inga egna förslag till 

representation och Nya dagligt Allehanda stöder som bekant representationsreformen. I 

Wäktaren uttrycks dock oro för kyrkan, vilket tyder på att de vill bibehålla prästernas 

position. Även adelns privilegier försvaras. De förespråkar inte allmän valrätt och de uttrycker 

oro gentemot ”revolutionära” idéer. Wäktaren tycks alltså vilja behålla det nuvarande 

systemet. Nya Dagligt Allehanda menar att det vilande förslaget bättre kommer att 

representera det nutida Sverige, samt bidra till landets ökade stabilitet. Snällposten 

förespråkar dock en egen version av reformen som de själva kallar för klassvalsystem, eller 

utvidgad ståndsrepresentation.
96

 Detta förslag passar väl in på den konservativa principen att 

förändring ska ske långsamt och gradvis. Snällposten talar även om att de grupper som vuxit 

fram ”naturligt” ska representeras vilket, enligt mig, är ett argument som utgår från 

bevarandet av den naturliga maktbalansen.
97

 Snällpostens argumentation passar här in på 

Burkes idéer om att samhällsintressen ska representeras, inte nödvändigtvis individer. Burkes 

skepsis gentemot den vanliga medborgarens intelligens tycks även delas av Snällposten, som 

föredrar ett styre baserad på erfarenhet och kompetens framför demokratisk representation. 

98
Ett ord som i alla de tre tidningarna används för att referera reformivrarna är ”revolutionär 

”vilket borde ha tämligen negativa associationer i konservativa kretsar. I Snällposten 

användes till och med ordet kommunism och ett förslag till ökad folkrepresentation.
99

 Alla de 

tre undersökta tidningarna karaktäriserar reformmotståndarna som radikala, även den 

reformvänliga Nya Dagligt Allehanda. De konservativa tidningarna uttrycker oro över 

kraftiga förändringar eller, som de själva kallar det, ”omstörtningar”. Tidningarna betonar 

istället att förändringar av representationen ska ske i ett lugnt tempo.  De talar om att nationen 

måste vara mogen för förändringarna. Stor vikt läggs även på att den erfarenhet som finns 

inom adeln ska kunna tillvaratas, annars riskerar landet att ledas av outbildade och oerfarna 

agitatorer.  
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Särskilt Nya Dagligt Allehanda och Snällposten tycks vara påverkade av den 

kontrarevolutionära strömningen inom konservatism. De saknar idéer om ett kristet 

kungadöme och argumentationen är istället baserad på mer praktiska faktorer som stabilitet 

och effektivt styre.
100

 Tidningarna visar tydliga spår av det tänkande som bland andra 

Edmund Burke formulerade om landets styressätt. Naturligt framväxta grupper beskrivs som 

viktiga i samhället och en stark skepsis mot samhällsomvälvningar är klassiska markörer för 

konservatism som visar sig i de tre undersökta tidningarna.
101

 

 

Ett inslag som jag noterade förekom i framförallt Snällposten, men passerade även i Nya 

Dagligt Allehanda var den liberala tänkaren Alexis de Tocqueville, som bland annat skrev 

verket Democracy in America.
102

 Tocquevilles tankar rörande den amerikanska kongressen 

speglar den oro som framförs i alla tre tidningarna rörande ”demokratins vådor”. Tocquevilles 

skrifter tycks instämma i den oro tidningarna uttrycker rörande den nedre kammaren, vilken 

Tocqueville beskriver ha en pöbelliknande stämning i USA. Tocquevilles lösningar på dessa 

problem disskuteras dock inte. Tidningarnas användning av Tocqueville tyder, enligt mig, på 

att tidningarna vill närma sig liberalerna eller är åtminstone inte är fientligt inställda till alla 

liberala idéer. Tocquevilles förekommande tillsammans med andra liberalvänliga uttalanden 

tyder på att exempelvis Snällposten inte nödvändigtvis ser de ”sant” liberala som en fiende. 

Detta kan vara ett uttryck för en genuin önskan till samförstånd, men det är även möjligt att 

Tocqueville används för att ge sken av nyans av tidningens åsikter. Kurunmäki påpekar i sin 

avhandling Tocquevilles påverkan på hur folkrepresentationen uppfattades
103

. Tocquevilles 

inställning till representationen reflekterar den skepsis som uttrycks i framför allt.  

Snällposten rörande det svenska folkets förmåga att rösta fram en duglig folkrepresentation. 

Ingenstans i någon av tidningarna förkastas liberalismen som sådan, endast de som anses vara 

falska liberaler. Faktiskt liberala idéer ses istället som beundransvärda. 

 

Ett koncept som är gemensamt för tidningarnas argumentation är bibehållandet av lag och 

ordning. Detta leder Nya Dagligt Allehanda till slutsatsen att förslaget måste antas, eftersom 

motstånd skulle skapa instabilitet, medan Wäktaren och Snällposten menar att reformens 
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antagande skulle innebära instabilitet. Tidningarnas beskrivning av förslagets konsekvenser är 

här i tydlig konflikt. Nya Dagligt Allehanda visar upp en skenbart pragmatisk inställning 

medan de övriga två framstår som mer principfasta när det gäller vilken position som antas 

gällande representationsreformen. Tidningarna lägger stor vikt vid att beslutet om 

representationen tas efter lugn och sansad överläggning och inte som en konsekvens av 

politiska påtryckningar från kungen eller agitatorer utifrån. Tidningarna har dock aningen 

olika syn på hur läget faktiskt ser ut. Nya Dagligt Allehanda menar att debatten strax innan 

omröstningen gått från att vara hetsig och osaklig till allt mer samlad. Denna distinktion görs 

inte i de andra två tidningarna, vilka bibehåller sin kritiska inställning till debattens läge, 

vilket skylls på reformförespråkarnas deputationer och debattinlägg. I Wäktaren uttrycks 

speciell oro över hur kyrkans position kommer att förändras, vilket stämmer väl överens med 

tidningens mer religiöst inriktade framtoning. 

 

Nya Dagligt Allehanda skiljer sig från de övriga tidningarna i sin inställning till 

representationen, vilket skulle kunna leda till uppfattningen att den inte är riktigt konservativ. 

Deras syn på hur parlamentet ska fungera ligger dock väldigt nära det som formuleras av 

Edmund Burke. Det är tydligt att Nya Dagligt Allehanda och Burke delar åsikten att 

parlamentet ska vara enat i arbetet för landets bästa, inte vara en arena för landets olika 

intressen att slåss om överhanden. 

 

Ekmans karaktärisering av läget i den konservativa pressen stämmer väl överens med 

resultatet i denna undersökning. Ekman beskriver den reformvänliga åsikten som den 

överlägset mer populära med betydligt fler tidningar på sin sida, än de konservativa 

reformkritikerna, vilket stämmer väl överens med den belägringsmentalitet som framträder i 

de konservativa tidningarna. Nya Dagligt Allehanda framställs av Ekman som en så kallad 

neutral skrift, vilken tillät reformmotståndarnas åsikter att förekomma i tidningen.
104

 

Tidningens egna material är dock till stöd för förslaget, även om vissa delar av förslaget 

kritiseras. Tidningen skriver även minst en artikel där redaktionen talar mycket förstående om 

de reformkritiska adelsmännens ståndpunkt, vilket tyder på att tidningen framställer sig som 

ärliga medlare och i viss mån neutrala, även om deras ståndpunkt görs tydlig.
105

 Ekmans 

undersökning är framförallt redogörande för händelser kring representationsreformen och 
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analyserar inte närmre tidningarnas ståndpunkter eller syften, utan lägger istället fokus på en 

narrativ struktur till sin avhandling där de sista adelsmännen övertygas. Ekmans 

karaktärisering av tidningarna, samt deras ståndpunkter, stämmer ändå väl överens med min 

undersökning. Harvards arbete 1800-talets Mediasystem, ”Medial mobilisering: 

Opinionsstormen” är huvudsakligen en undersökning rörande den reformvänliga pressen, men 

arbetet vidrör även den konservativa pressen. Harvard skriver att Nya Dagligt Allehanda tog 

betalt för att införa opinionsmaterial i tidningarna. Detta stämmer väl överens med min 

undersökning där material från konfliktens båda poler kan identifieras. Nya dagligt 

Allehandas egen ståndpunkt är dock reformvänlig.  Harvard beskriver även den reformvänliga 

kampanjen som mycket vittspännande och lokaliserad ute i stora delar av landet. Detta 

stämmer också överens med min studie av materialet, där ett antal deputationer till Stockholm 

nämns. Den omfattande produktionen av cirkulär som Harvard nämner kan även den hittas i 

tidningarna. 

 

Tidningarnas position gällande vad som önskas av en representation spretar tidningarnas 

åsikter. Det som tidningarna alla är överens om är att representationen är i behov av ett visst 

mått av förändring. I Snällposten föredras ett klassvalsystem där representationen fortfarande 

är byggd på de ”naturliga” grupper som uppkommit. Även Nya dagligt Allehanda vädrar 

denna idé, men de föredrar det vilande förslaget. Detta strider mot de allt mer framträdande 

idéerna om individualism och medborgarskap. Istället talar tidningarna om gemensamma 

intressen som ska bevakas. Kurunmäki instämmer i denna bedömning och ha menar att detta 

även går att hitta hos reformvänliga agitatorer. Han benämner denna syn på samhället som 

organisk i kontrast till en atomisk syn.
106

 Nya Dagligt Allehanda menar att det ändå är 

oundvikligt, samt att inte anta det skulle leda till instabilitet. I Wäktaren uttrycks ingen tydlig 

önskan, men tidningens oro för kyrkans framtid tyder på att tidningen föredrar en 

representation med kyrklig representation, men detta är de som sagt ensamma om. Dessa 

ståndpunkter avviker från det jag innan undersökningen förväntade mig. Ingen av tidningarna 

för ett tydligt försvar av status quo, utan de håller istället med liberalerna om en stor del av 

deras kritik, dock till en mindre grad i Wäktaren.  
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Tidningarnas reaktion till antagandet av representationsförslaget var överaskande minimal. 

Förutom en mycket dramatisk text i Wäktaren gör tidningarna inte någon större sak av 

antagandet. De accepterar resultatet, förklarar sin ståndpunkt och uttrycker att allt som 

tidningen skrivit skrivits av sann fosterlandskärlek. Tidningarna använder sig inte av den 

dåvarande representationens historia för att försvara den, utan håller sig istället till 

representationens mer pragmatiska fakta. Tidningarnas argumentation vilade mycket mindre 

på institutionernas ålder än vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att någon av 

tidningarna skulle säga att representationen var gudagiven och att adelns var odiskutabel. Jag 

verkar dock ha missbedömt hur stark den liberala tankeströmmen var under perioden, även 

bland de allra mest konservativa. Detta stämmer dock väl överens med till exempel Burkes 

konservatism, vilken inte var religiös, även om religionen sågs som något positivt. Den ökade 

utilitaristiska argumentationen för konservatism, tycks dock varit ett omfattande fenomen, 

även i andra europeiska länder.
107

 

 

 10. Didaktisk diskussion 
 

När det gäller Sveriges demokratisering finns det få händelser som är viktigare att studera än 

genomförandet av representationsreformen. Den enda riktiga konkurrenten är införandet av 

allmän och lika rösträtt 1919.  Denna process nämns i kursplanen som viktiga delar i det 

centrala innehållet på gymnasieskolans grundläggande historiekurser. 
108

 Demokratiseringen 

är lätt att betrakta som ett naturligt framsteg i samhället, vilket ledde till nästa framsteg och så 

vidare. Det är då lätt att förbise att denna fråga, liksom frågor i våra dagar var föremål för en 

intensiv debatt, där inte alla parter var överens. I den undersökning framträder dessa röster, 

som inte följer med i samhällets huvudsakliga riktning, utan istället ifrågasätter 

förändringarna. Skillnaden mellan principiella argument och mer pragmatiska invändningar, 

kan tydligt identifieras och bidrar, enligt mig, tydligt till humaniseringen av en ståndpunkt, 

vilken kan tyckas oförståelig för oss som ser demokrati som en självklarhet. Denna ökade 

förståelse för människor i sin tid kallas i skolans läroplan för historisk empati. I denna 

undersökning dissekeras tidningarnas ideologiska ståndpunketer, så att enskilda politiska 

frågor kan identifieras. Detta kan tillsammans med en kunskap om den historiska kontexten 

bidra till en djupare förståelse för historiska människors agerande.  Det kan tyckas lätt att 

                                                 
107

 Tingsten, Herbert, De konservativa Idéerna, Bonniers: Stockholm 1966 s.76 
108

 GY11, Historia, skolverket, 2011 s. 73 



  
 

34 

avfärda den konservativa adeln som själviska när de motsätter sig förändring. Detta är kanske 

inte helt osant, men att tydligt visa vilka argument som faktiskt användes bryter upp denna 

stereotypisering och ger istället en mer objektiv bild av hur dessa grupper såg situationen.  

 

När det gäller undervisning tenderar lärare att studera en period antingen tematiskt eller 

kronologiskt till exempel liberalismen, industrialiseringen eller den franska revolutionen.  

Denna typ av undervisning tenderar att fokusera på förändringar och nya företeelser. Det som 

kan förbises är dock de långa kontinuerliga företeelserna och hur dessa påverkat samhället. 

När förändringen ses med kunskap om det som kommer i framtiden kan något som 

representationsreformen se ut som en ganska liten förändring. De allra flesta fick fortfarande 

inte rösta och processen dominerades fortfarande av samhällets rikaste personer. Det är då lätt 

att missa att denna förändring skulle ta bort ett system som varat i hundratals år. Även om ven 

de allra mest konservativa håller mad om att systemet är föråldrat kan man tydligt identifiera 

en rädsla för det okända och för uppror och oordning. Även om de konservativa skribenterna 

inte delar vår förkärlek till demokrati är ändå argumenten fullt förståeliga. Det kan på sin höjd 

ses som felaktiga och överdrivet försiktiga, men det gr inte att identifiera några onda avsikter. 

Den bild som framkommer är enligt mig en nyanserad och ”mänsklig” bild, vilken borde 

bidra till en ökad förståelse för dåtidens människor. Undersökningen ger även ett aningen 

oortodoxt perspektiv eftersom de konservativa tidningarna går emot den huvudsakliga 

strömmen, vilken vid denna tidpunkt är liberal. Den debatt som finns mellan olika faktioner 

när det kommer till genomförandet av samhällsförändringar riskerar att försvinna efterhand, 

vilket kan göra att det i efterhand ser ut som en del i en oundviklig process. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att alla de förändringar som sker politiskt möter motstånd. Bilden som 

framträder av de konservativa i undersökningen, är troligen polerad, men den ger ändå en 

inblick i hur dessa argumenterade för sin sak. De framstår inte bara som hinder i vägen för 

demokratiseringen. De får här föra sin talan och, även om deras argument inte håller idag, så 

är det förståeligt varför en del av den svenska befolkningen fruktade förändring. Dessutom 

ges en inblick i mer specifikt vad som tidningarna inte ville införa och varför. 
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