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Abstract 

During the 1920s and 1930s, the Swedish right-wing party Allmänna valmansförbundet 

(AVF) made citizen into a key concept within their political vocabulary and practice. This 

thesis examines the distribution, meaning and function of the concept of citizen within the 

AVF between 1915 and 1936. By using theoretical and methodological perspectives from 

both the English (Skinner) and German (Koselleck) side of conceptual history vis-à-vis 

Begriffsgeschischte, this study illuminates how a discursive framework took place within the 

AVF and expanded throughout the organisation. The constitutional reforms 1918/1921 and 

the organisational strength from opposite parties, stressed the importance for the AVF to 

assemble the citizens around conservative value laden concepts: responsibility, ansvar, and 

public participation, offentlighet. This new situation in political and social life, pushed the 

AVF towards a reorganisation. The aim was to educate the masses, women and youth into 

conservative citizens. Citizen became the sole tool in (i) upholding the traditional heritage 

between folk–state, and (ii) enabling the AVF citizen discourse to spread throughout the 

society. This study shows the multiple meaning and functions of the citizen concept within 

the AVF.  It provides a new understanding of how collective concepts became an important 

part of the struggle for power during the democratization process in Swedish political history 

and must in that respect be seen as an antithesis to the collective concepts of the Social 

Democratic Party during this period.   
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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Ämnesorientering: problem och premisser 

När Lennart Kolmodin år 1940 skriver högerns medborgarskolas historia så hamnar han runt 

år 1915 – startpunkten för denna uppsats.1 Som sista större parti i Sverige är detta även året då 

Allmänna valmansförbundet (AVF) gläntar på dörren för kvinnors medlemskap i förbundet. 

Om vi för ett ögonblick lånar Kolmodins perspektiv, ett på en gång behövligt steg tillbaka för 

att se helheten, så träder 1915 fram som ett viktigt år för högerns ideologiska och 

begreppsliga omkostymering. Det är nämligen här, under de två kommande decennierna, som 

AVF mer planmässigt börjar döpa (om) sina verksamheter och diskursiva organ i 

medborgarens namn: medborgarmöten, medborgarfester, medborgarkurser, medborgarskolor, 

medborgarhus, tidskriften Medborgaren och medborgartåg är verksamheter, organ och 

praktiker, som samsas jämsides ideologiska begrepp som medborgaranda och medborgarhem.       

     Detta arbetes uppmärksamhet riktas mot AVFs språk och verksamheter kopplat till 

medborgarbegreppet; de ideal och normer som sammanfaller med begreppet; de politiska och 

sociala målen som var investerade i begreppet; AVFs bemödanden som företogs för att 

implementera dessa medborgarvärden inom och bortom organisationen; den funktion som den 

medborgerliga visionen var tänkt att spela socialt och politiskt inom och bortom 

organisationen; hur medborgarbegreppets mening formades, debatterades och distribuerades 

av AVF. Avgränsningar kommer att diskuteras, men ovan utgör hjärtat i arbetet.  

    Titelbegreppet mönstring är taget ur AVFs ordförande Arvid Lindmans arsenal mot 

”klassväldet”. Historiskt har det haft tre imperativa betydelser. Dels i betydelsen att inställa 

sig till mönstring, att sluta upp för en sak eller uppgift. Det hörde förr även samman med 

uppropet av ett manskap. Sist har det använts när en officer inspekterat sin trupp ”för att 

konstatera att den var fulltalig o. i vederbörligt skick”. 2  Även om den forne sjöofficeren och 

konteramiralen Lindman säkert var väl förtrogen med dessa betydelser, så har begreppet i 

denna undersökning lyfts ur sitt specifika sammanhang. Istället har jag funnit begreppets 

historiska betydelser av upprop, samling och granskning föreligga inom AVF på ett generellt 

                                                        
1 Kolmodin, Lennart, Vårt Gimo, [Högerns medborgarskolas skriftserie nr 5] (Stockholm 1940) s. 9-

12. Kolmodin var sedan 1920 ombudsman för högerns riksorganisation och Medborgarskolans 

styrelses ordförande från 1935. 
2 <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> [30/11 2015]. Sökord: Mönstring. 
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plan. Beträffande förbundets medborgardiskussioner och tillskyndande av medborgerliga 

verksamheter finnes hos begreppet en viss träffsäkerhet. 

     Perioden 1915–1936 utgör den moderna svenska historiens kanske mest intressanta 

skeden. Här väljer SAP den inomparlamentariska vägen och driver tillsammans med 

liberalerna igenom den demokratiska styrelseformen. De båda kamrarna balanseras och 

parlamentarismens konsekvenser frammanar en skärpt högerretorik kring det medborgerliga 

ansvaret. Den allmänna och lika rösträttens deklarerande medför ytterligare ansträngningar 

för högern. Utmaningen är den oerfarna ungdomen och den okunniga kvinnan som för första 

gången som grupp vunnit laga legitimitet att träda fram ur skuggan och ut i offentlighetens 

ljus. Tillsammans innebär dessa konstitutionella förändringar att begreppet medborgare 

reaktualiseras och accentueras som politiskt begrepp.  

    Hur partierna förhöll sig till denna förändring av medborgarna som politiska subjekt i 

allmänhet och medborgarbegreppet i synnerhet, har bara undantagsvis varit föremål för den 

svenska politiska forskningen. 3  Företräde har ofta givits berättelsen om 

arbetarrörelsens/socialdemokratins resa mot en inomparlamentarisk hegemonisk position och 

deras förhållande och annektering av gemensamhets- eller kollektivbegreppen nation, klass, 

arbetare, folk och folkhem.4 Även den forskning som specifikt studerat den svenska högern 

har missat att söka sätta in den språkliga och praktiska tillämpningen av medborgarbegreppet 

som sker under denna period i något bredare perspektiv. Genom en noggrannare studie av 

begreppets plats, mening och funktion inom högern så kan ny kunskap vinnas om hur högern 

byggde sina egna ”folkinstitut” – inom vilka samtal pågick om medborgaren och 

medborgarens roll. Samtal som i slutänden möjliggjorde att högern både anpassade sig till och 

tillämpade demokratins spelregler. Vi når därtill en idag aktuell frågeställning om synen på 

medborgaren. De värden som artikulerats genom historien bildar fortfarande myter och 

föreställningar som behöver synliggöras, i det avseendet handlar denna uppsats i hög grad om 

identitet och svensk självbild.5 

                                                        
3 Petter Tistedts Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet, 

(Höör 2013) bryter i mångt och mycket ny mark i den politiska synen på medborgaren i svensk 

forskning under 1930-talet. Föreliggande uppsats kan i stort ses som en pendang till Tistedts arbete, 

även om det politiska och teoretiska perspektivet skiljer dem väsentligt åt. Se även Nils Edlings 

recension <http://tidskriftenrespons.se/recension/fritiden-sags-som-ett-vapen-demokratins-

självförsvar/> [30/10-2015]. 
4 Nilsson, Torbjörn (red.) Mellan arv och utopi – moderata vägval under hundra år, 1904–2004, 

Santérus förlag (2004) s. 21-22. 
5 Jfr Stråth, Bo ”Myth, Memory and History in the Construction of Community”, samt, ”Poverty, 

Neutrality and Welfare: Three concepts in the Modern Foundation Myth of Sweden”, i, Stråth, Bo 

(red.) Myth, Memory and History in the Construction of Community: Historical Patterns in Europe 
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    Varför börjar AVF med medborgarcirklar och medborgarmöten? Varför öppnas 

medborgarskolor och varför iscensätter AVF medborgartåg? Varför diskuteras det, oroas 

över, formuleras taktiker över medborgaren inom förbundets verksamheter? Varför blir det så 

viktigt att artikulera värden kring – och normer för – hur man på bästa sätt är och uppför sig 

som – medborgare/n? Jag menar att det inte är en tillfällighet att AVF tillägnar sig – och gör 

särskilt anspråk på – medborgarbegreppet. Jag menar därtill att begreppets diskursiva – här i 

bemärkelsen spridande av vetande: texter och tal, normer och värden för hur medborgaren ska 

tala, tänka och handla, samt vem denne är eller bör vara – under föreliggande period pockar 

på en holistisk förståelse. Vi vänder oss så till arbetets – hur? 

    Föreliggande arbete kretsar kring och har formats utifrån några centrala begreppshistoriska 

epistemologiska premisser, premisser som presenteras längre fram men som i korthet behöver 

redovisas då de även får konsekvenser för uppsatsen på strukturell nivå. I korthet går dessa ut 

på att (i) språket och den fysiska verkligheten inte kan separeras – att de påverkar varandra. 

(ii) Varje tid och rum har en uppsättning begrepp som är mer centrala än andra och som i 

högre grad konstituerar samhället och människan. Dessa begrepp kallas i detta arbete 

nyckelbegrepp. (iii) Nyckelbegreppen måste beaktas både vertikalt/historiskt (diakront) och 

horisontellt/kontextuellt (synkront). Allt det bagage som begreppet släpat med sig genom tid 

och rum finns naturligtvis inte kvar i begreppet. Men en diakron analys ger ändå vid handen 

begreppets ramar: begränsningar och möjligheter. De är att betrakta som en sorts begreppets 

spegelbild som aktörer har att förhålla sig till eller mot. Eftersom en historiker på många sätt 

är en tidsresenär hjälper både en diakron och en synkron analys att fastställa begreppets dåtida 

samtids språkkognitiva rationalitet. 

     Med tanke på att denna uppsats i mångt och mycket beträder outforskad mark inom 

forskningen om den svenska politiska högern, har möjligheten öppnats för ett bredare och mer 

situerat forskningsläge som står i samklang med arbetets styrande premisser. Avsnitt 2 och 3 i 

detta kapitel kan därför med fördel ses som ytterligare problematisering, precisering, 

kontextualisering och historisering av uppsatsens ämne. 

    Målet med kapitel 1, fram till syftesförklaring och källdiskussion, är således att söka 

lokalisera och problematisera medborgarbegreppets vertikala och horisontella 

anknytningspunkter, konfliktytor och ansamlingsvärden; att söka skapa en förståelse för hur 

begreppet medborgare har inkorporerats i historiska, språkliga och samhälleliga processer.       

                                                                                                                                                                             
and Beyond (Bryssel 2000). Här undersöks hur begrepp, historia och minnen interagerar i 

konstruktionen av gemensamheter, samhällen och svenska självbilder.  
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     Sammantaget och som en övergripande epistemologisk markering, kan hela arbetet ses 

som en pendang till Jan Ifversens modell. Den utgår från att vi, för att förstå begreppets socio-

politiska mening och funktion, måst sortera ut begreppets tre kontaktytor: begreppets 

förhållande till ord, begreppets förhållande till objektet det pekar mot, samt begreppets 

förhållande till de sociala och politiska sammanhang i vilka det ingår eller reagerar mot. (Se 

avsnitt 1.4.1.2 Språkets relation och mening). 

1.1.2 Ämnesavgränsning: arbetets styrande fråga och arbetets struktur 

Vilka de sociala och politiska teman/diskussionspunkter som under perioden triggat AVF att 

föra en diskussion om medborgaren och medborgarens roll, samt vilka socio-politiska orsaker 

som tillskyndat uppkomsten av AVFs medborgerliga verksamheter och praktiker har varit 

detta arbetes styrande frågeställning. Det resulterar i att jag empiriskt funnit ett antal teman 

eller diskussionspunkter centrala i debatten om medborgaren och verksamheternas 

tillkomster. Dessa diskussionspunkter relaterar således till den kontextuella eller referentiella  

aspekten i Ifversens modell – medborgarbegreppets relation till dess yttre värld visavi objekt. 

Dessa teman i sig ska alltså ses som direkt styrande för hur begreppet diskuteras och formas. 

Det är inom ramen för dessa teman som arbetet rör sig mot en förståelse av begreppets 

relation till andra ord – den representativa aspekten. 

1.2 Medborgaren: en brokig historia 

Medborgarbegreppet är ett komplext begrepp. Det sträcker sina armar ut mot staters 

vidsträckta gränser likväl som in mot människans allra innersta känsla av identitet. Jag anser 

att vi åtminstone bör skapa oss en förförståelse om medborgaren i tre avseenden. Först bör 

granskas hur begreppet kom in i det svenska språket; i vilka sammanhang det användes och 

hur det utvecklades, dvs. en etymologisk redogörelse. Därefter bör begreppet betraktas som 

idé. Från antiken och fram till våra dagar har aktörer formulerat olika typer av medborgarideal 

kopplat till medborgarskap. Denna bakgrundsteckning gör inget anspråk på att vara 

heltäckande, istället har några selektiva nedslag gjorts för att belysa begreppets 

gränsdragningar och funktionalitet. Sist och inte minst kommer jag diskutera det moderna 

medborgarskapets utveckling centrerat kring den franska revolutionen. Här är syftet av visa 

graden av komplexitet, medborgarbegreppets politisering, samt hur medborgarbegrepp och 
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medborgarskap från denna tid är del i större processer som inbegriper nationalisering, statens 

utbredning och, med olika grader av tvekan, demokratisering.6 

1.2.1 Medborgaren i etymologin 

Det svenska ordet borgare kommer ursprungligen från lågtyskans borghere och betecknar 

person som bor inom borgen eller staden.7 I fornsvenskan användes även mädhborgare för att 

beteckna en stadsbo och en gemenskap. Medborgar- och borgarbegreppet hör vid denna tid 

alltså inte samman med nationen eller riket utan är en begränsad term för stadsgemenskap. 

Detta kom att förändras med städernas och köpmännens tillväxt. En ny gränsdragning gjorde 

borgarna till en del i staden, avskilda från adel, präster, bönder och arbetare. Men det var inte 

bara en social gränsdragning. Borgarna fick med tiden specifika politiska och ekonomiska 

rättigheter och skyldigheter. Genom att ansöka om och betala burskap erhöll man sin 

borgarrätt (eller borgarskap, ett begrepp som uppmärksammas i svenskan första gången 1524) 

att idka handel i staden och med det kom med tiden vissa specifika rättigheter och 

skyldigheter. T.ex. var en borgare skyldig att betala skatt till gemensamheten. 

    Borgarbegreppet tycks leva ett parallellt liv med medborgarbegreppet fram till 1600–1700-

talen då medborgarskapslagar utvecklas i Sverige och då medborgaren kopplas till staten med 

differentierade rättigheter och skyldigheter. Först här blir medborgarbegreppet kopplat till 

medborgarskap. Men det kan vara värt att visa på att begreppet fortsatte att användas i sin 

snävare bemärkelse. Termen akademisk medborgare användes t.ex. för att beteckna en student 

eller lärare vid ett universitet. Söker vi på akademisk medborgare i Kungliga bibliotekets 

digitaliserade samling, så finner vi att termen användes åtminstone in på 1960-talet. 

    Någon heltäckande begreppshistorisk analys av borgar- och medborgarbegreppen har inte 

gjorts i Sverige. Och en etymologisk redovisning tar oss bara så långt. Men genomgången 

ovan ger ändå en fingervisning om att medborgarbegreppet stammar ur ett borgarbegrepp som 

fluktuerat från att inbegripa och utesluta grupper av människor. Genom begreppets historia 

                                                        
6 Müller. Jan-Werner, Demokratins tidsålder: Politiska idéer i 1900-talets Europa (Göteborg 2013). 

Om demokratins och det demokratipolitiska tänkandets vinglande färd genom 1900-talets Europa. 
7 Lexikon som konsulterats i detta avsnitt på sökorden borgare, medborgare, medborgarskap är: 

Svenska akademins ordbok (SAOB) <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/soketym.phtml> [20/5 2014]. 

Levander, Lars & Wessén, Elias, Våra ord: deras uttal och ursprung: populär etymologisk ordbok 

(Stockholm 1932). Östergren, Olof, Nusvensk ordbok (Stockholm 1919-1972). Dahlgren, Fredrik 

August, Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket: från och med 

1500-talets andra årtionde (Lund 1914-1916). Se även Larsson, Anders, Att vara - tillsammans: 

människosyn och medborgarskapsideal i den politiska idéhistorien (Sundsvall 2011) s. 14-15. 
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har det funnits både en vertikal och en horisontell gränsdragning med moraliska, ekonomiska, 

sociala och politiska konnotationer som fortsatt bör beaktas. 

1.2.2 Medborgarskap och medborgarideal i historien 

Genom historien, från det antika Grekland fram till dagens medborgarskap, har den 

geografiska dimensionen av begreppet gått i böljor.8  Från att varit stadscentrerat till städer 

som Aten och Sparta, kom medborgarskapsbegreppet att få en instrumentell roll under 

romarriket. Att dela ut medborgarskap blev ett sätt att lösa såväl sociala konflikter mellan 

plebejer och patricier, som det blev ett sätt att erövra större landområden och usurpera andra 

politiska makters auktoritet. Efter romarrikets fall, föll medborgarskapsbegreppet i praktiken i 

glömska. Lokala och tillfälliga band mellan individer och härskare utgjorde normen i ett 

seglivat undersåte–herre förhållande som i grunden skulle förändras först i och med den 

franska revolutionen och dess efterdyningar. Immanuel Kant – som hade deklarerat tre 

principer för människans, individens och medborgarens frihet, jämlikhet och oberoende – 

hjälpte till att förankra en rättsordning som kopplade samman medborgarskap med nationen. 

Med andra ord, såsom den universella institutionen medborgarskap ser ut idag. 

    Vänder vi blicken från medborgarskapets yttre förändring och utveckling genom historien, 

till den mer intressanta frågan som rör den inre gränsdragningen, blir bilden mer komplex. 

Vem berör detta medborgarskap? Var ska gränslinjen dras? Bygger medlemskap på 

geografiska, sociala, ekonomiska, etniska eller kulturella grunder? Eller kanske rent av på 

individens förmåga, hennes moral eller könstillhörighet? Därtill kommer frågan om var 

gränsen för medborgarens befogenheter ska dras vare sig det är kopplat till begrepp som stad, 

stat, rike eller nation. Vilka skyldigheter har medborgaren mot gemensamheten och omvänt, 

vilka skyldigheter har gemensamheten mot medborgaren?  

     Genom att ställa dessa på en gång samtida som historiska frågor, ser vi att idén om 

medborgaren alltid står kopplad till något bortom individen. Det är ur diskussioner om hur en 

gemenskap av individer skall styras som medborgarideal har formulerats.  

    Efter Solons reformer (593 f.Kr.) var en medborgare i Aten ”alla män som hade egen 

utkomst och som tjänstgjorde i armén”.9 Med medborgarskap följde den politiska makten. 

Trots att medborgarskap fortsatte att bygga på släktskap till Atens fyra ursprungliga familjer, 

                                                        
8 Wlodarczyk, Michel, ”Det västerländska medborgarskapets idéhistoria, i, Mohammad Fazlheshemi 

& Stephen Fruitman (red.) Medborgarskap: Reflektioner kring ett problematiskt europeiskt begrepp 

(1997) s. 11-42. 
9 Wlodarczyk (1997) s. 16. 
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hade en ny ekonomisk differentiering börjat kopplas till medlemskapet. Perikles (450 f.Kr.) 

inkluderade senare medborgarskapet att gälla alla fria män födda i Aten.  

    Samtidigt beledsagades medborgarbegreppet med en moralisk dimension. 10  Fostran av 

medborgerliga dygder är tydliga drag i Sparta, likväl som hos Aristoteles och Platons Aten. 

Men Aristoteles hade en rad problem. För honom fanns två typer av medborgare.11 I första 

rummet fanns de som deltog i lagliga eller politiska frågor i staden. I andra rummet utgjorde 

stadens innevånare summan av en medborgerlig kropp. I första betydelsen är medborgaren 

kopplat till styret. Det innebar ett ytterligare problem för Aristoteles. I en monarki skulle det 

innebära att bara kungen var medborgare. I en demokrati skulle det innebära att de lägre 

klasserna skulle få majoritet över de styrande. Denna kritik av demokratin skulle sedan 

återkomma från bland andra Tocqueville, och som vi kommer se, från den svenska högern.12 

    I Rom kom medborgarskapet att utvecklas mot än mer differentierade rättigheter och 

skyldigheter som i praktiken innebar en avgrund mellan folk och elit. Kanske fann de 

förtryckta förtröstan i den nya religionens medborgarskapsbegrepp som utlovade ett 

medborgarskap i Guds rike bortom jordiska orättvisor. Två saker är värda att beakta angående 

den kristna diskursen. Medborgaridealet knyts samman med en andlig dimension, samtidigt 

som diskursen skulle komma att förstärka det jordiska medborgarskapets hierarkiska 

naturlighet. ”Individen blev undersåte på jorden för att kunna bli medborgare i himmeln”.13 

    Vad som får det feodala systemet att ge vika har andra berättat bättre än min plats medger 

här. Men i städer som Florens hade rester av romersk lagstiftning utarbetats med olika grader 

av differentiering av medborgarna. Här kom med tiden återupptäckten av Aristoteles och 

Platons texter att få förnyad vitalitet kopplat till förhållandet mellan medborgare – stat. Vi kan 

dock svårligen kalla det för ett uppsving av medborgarskapstanken då ämbetsmannagrupper 

ofta verkade direkt för monarker eller härskare. 

     Ändå är det här – i renässansens förnyade ansträngningar angående människans dygder, 

statens eller furstens makt kopplat till folket – som medborgarskapstanken och nya 

medborgarideal (re)artikuleras.14 Å ena sidan står de som menar att människan är oförmögen 

att organisera sig; i detta hörn hittar vi tänkare som Bodin och Hobbes m.fl. Å andra sidan 

                                                        
10 Wlodarczyk (1997) s. 17. 
11 Johnson, Curtis, ”Who is Aristotle’s Citizen”, Pronesis, vol. 29, no. 1 (1984) s. 74-80. 
12 Nordin, Svante, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 

postmodernismen (Stockholm 2003) s. 476. 
13 Wlodarczyk (1997) s. 24. Här kom framförallt Augustinus De Civitas Dei att få stort inflytande. 
14 Larsson, Anders, Att vara – tillsammans: Människosyn och medborgarskapsideal i den politiska 

idéhistorien (Sundsvall 2011) s. 80, 268. 
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tilltar de röster som menar att hon visst är kapabel att organisera sig; här finner vi 

naturrättsfilosofer och upplysningstänkare som Locke, Montesquieu och Rousseau m.fl.15   

    Tankar kring medborgarskap och medborgaren måste förstås i samband med den 

tidigmoderna förändrade hållning till människan och historien. Diskussionen handlade bland 

annat om människans fria vilja och att historien inte var en gång för alla given.16 Likt den 

statiska aristoteliska världsbildens successiva desarmering innebar detta ett aktualiserat 

ifrågasättande av rätten att utöva makt och maktordningen – vare sig den var sakral eller 

profan. Inom dessa ramar hade människan ett val: framtid kunde skapas; en annan 

samhällsordning var möjlig. Förändringen innebar, för att parafrasera Koselleck, som om 

själva tiden expanderade och löstes upp samtidigt – åt båda håll. Och med den infann sig 

kanske det viktigaste av alltihop – möjligheten.17  

    Spår av dessa brutna tankeramar finner vi hos t.ex. Rousseau. Men för denne övergick 

individen till medborgare i den stund han avsade sig sin fria vilja i föresatsen att det 

syntetiserade intresset hos alla individer hade företräde – allas vilja måst ersättas av den s.k. 

allmänviljan. 18  Denna tanke skulle i den revolutionära författningen om mänskliga och 

medborgerliga fri- och rättigheter komma att inneslutas i konceptet majoritet och innefatta 

ytterligare demokratiska förtecken. Men från denna stund var inte bara medborgarbegreppet 

en del i en demokratisk och revolutionär diskurs, utan i högsta grad inbegripen i de samtida 

rörelser vi kallar nationalisering och statens utbredning som vi vänder oss till nu. 

1.2.3 Det moderna medborgarskapet 

Upplysningen och den franska revolutionen utgör något av en vattendelare när vi betraktar 

medborgarskapets utveckling i Europa. Fram till dess hade medborgarskap betecknat 

partikulära och/eller priviligierade gruppers gemensamheter med särskilda juridiska, sociala, 

politiska och ekonomiska befogenheter kopplat till yrke eller börd.  

    Rogers Brubaker skiljer på två typer av medlemskap. Det speciella medborgarskapet var 

hierarkiskt uppbyggd med lagar för olika gemenskaper s.k. ’law communities’ eller 

                                                        
15 Wlodarczyk (1997) s. 30-38. 
16 Exempelvis har Foucault visat hur adeln använde sig av historieskrivningen i Frankrike på 1600-

talet för att hävda den offentliga rätten. Foucault, Michel, ”Föreläsning II februari 1976”, i, 

”Samhället måste försvaras”, (2008) s. 113-132.  
17 Ex. Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik (2004a) s. 29-

85. 
18 Wlodarczyk (1997) s. 36-38.  
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’Rechtsgemeinschaften’.19  Samhörigheten till en begynnande nationalstat var av sekundär 

natur. Det generella medborgarskapet utvecklades i en tid då den territoriella enheten 

behövde artikuleras och gemensamma lagar inom denna domän var angeläget av en mångfald 

anledningar.20 Så här beskriver Brubaker övergången:  

The state claimed to be the sole legitimate source of law. Ever more matters came under the 

direct and territorywide regulation of the state. Special law did not disappear, but special law 

communities lost their autonomy. Increasingly, special law lost its character as privilege, or 

private law, and took on the character of public law, emanating like general law from the state, 

special in regulating a particular object domain. The general law of the land became 

increasingly important in the legal shaping of life chances. Corporate membership waned in 

legal significance where it did not disappear entirely. Yet it was not replaced by membership in 

the state. No such status yet existed: the state was not yet formally structured as a membership 

association. The state was structured as a territorial field of rule; all who came within the field 

were subject to its jurisdiction. Territory replaced membership as the organizing principle of 

law. This cleared the way for a new sort o membership. The new membership would be general 

rather than partial; it would comprehend in a single status all persons who belonged to the state 

and exclude only those who belonged to other states; it would be oriented to the state as the 

source of general law rather than particular law communities and their special law; it would 

bring individuals into diect relationship with the state, as intervening organizations and 

corporations lost legal significance.21 

Medborgaren knyts till staten. Den process av administrering och byråkratisering som följde 

av att lag och ordning skulle upprätthållas inom territoriet bidrog till den nya statens funktion 

och det generella medborgarskapets förverkligande.  

    Den förändring som ledde fram till ett generellt medborgarskap såg naturligtvis olika ut i 

olika länder och byggde framförallt på olika föreställningar om tillhörighet. Här kom begrepp 

som nation och folk att spela en avgörande roll inte bara i medborgarskapets formella 

utformning, utan som del i den nationella identiteten och den nationalistiska diskursen.22 Och, 

som vi ska se, för politiska grupper att skaffa legitimitet. 

    Under 1800-talet träder två processer i kraft samtidigt: inkludering, homogenisering, och 

tillhörandeskap å ena sidan och exkludering, särskiljande och förtydligande av den andre å 

den andra. 23  I Sverige märks denna process kring 1860, då lagar om förvärv av 

                                                        
19 Brubaker, Rogers, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge 1992) s. 53. 
20 Med förbättrad infrastruktur och ökad exporthandel utvecklas statsapparaterna i Europa mellan 

1300–1600-talet av nödvändighet till en ekonomisk garant och enhet för lag och ordning. Liedman. 

Sven-Eric, Från Platon till kriget mot terrorismen: De politiska idéernas historia (Stockholm 2005) s. 

84-85, 105-106. 
21 Brubaker (1992) s. 54. 
22 Stråth, Bo ”The Swedish Path to National Identity in the Nineteenth Century”, i, Sørensen, Øystein 

(red.) Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century (Oslo 1994) s. 55-63. 
23 Brubakers (1992) s. 75–189. D.v.s. kapitel 2, ”Defining the Citizenry: The Bounds of Belonging”. 

Se även Tidigare forskning. 
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medborgarskap lagfästs och sockenpassen börjar spela ut sin roll. 24  Men fram till 

rösträttsreformerna 1907–1909, 1918–1921, hade alltjämt klass-, förmögenhet- och 

könssegregationen varit juridiska realiteter. 25  I och med nationalstatens utveckling skulle 

dessa inre gränsmarkörer successivt komma att ersättas. Grovt uttryckt var nationen inte 

längre bara en linje i en kartbok. Den hade förstärkts och flyttat in medborgarens kropp och 

ande. Vad folket åt och drack, vem de hade sex med, vilka kunskaper och färdigheter de hade, 

vilket blod som rann i deras ådror, hur renligt de bodde, vilka åsikter de hyste, hur deras 

lediga tid förvaltades: vad de läste eller hur de motionerade etcetera, blev en i högsta grad 

politisk fråga under 1900-talets första hälft.26 Rösträtts- och medborgarskapsreformeringen 

mellan 1907–1921, parlamentarisering och demokratisering, tillskyndade ytterligare debatten 

om ”folkmaterialets” beskaffenhet i allmänhet och medborgarnas ansvar och plikt i 

synnerhet.27 Genom dessa processer kom medborgaren som politiskt subjekt att accentueras 

och hennes moraliska förmåga att problematiseras.  

1.3 Tidigare forskning: placering och avgränsning 

Arbetet avser studera hur medborgarbegreppet diskuteras – dess betydelse och roll inom 

Allmänna valmansförbudet 1915–1936. Den placerar sig således inom svensk politisk 

forskning i allmänhet, inom högern i synnerhet, samt inom det begreppshistoriska fältet.      

    Forskningsläget nedan reflekterar denna uppdelning. Den består i tre delar och behandlas 

med ett utifrån–in perspektiv (kontext-objekt-begrepp). Den första behandlar den forskning 

som studerat socialdemokratins förhållande till – de centrala begreppen – klass, arbetare, 

medborgare, folk och folkhem. Ambitionen kan här inte vara att ge en fullständig redogörelse 

över denna forskning, utan måst ses i uppsatsens sammanhang som diskuterats: att skapa en 

förståelse över motståndets (SAPs) gemensamhetsbegreppsliga politik – en diskursiv fond 

                                                        
24 Men ”de utan arbete och inkomst, de ’försvarslösa’, dessa människor skulle fortfarande kontrolleras 

med pass inom riket”. Anna-Brita Löfgrens artikel från 2001:4, 

<http://www.populärhistoria.se/artiklar/passet-vagens-dokument/> [30/10-2015]. 
25 Christina Florin & Lars Kvarnström (red.) Kvinnor på gränsen till medborgarskap: Genus, politik 

och offentligheten 1800–1950 (2001) s. 17. 
26 Flera källor här: hänvisa först till Petter Tistedt, men även till Försvenskningen av Sverige och den 

socialvetenskapliga forskningen i stort. 
27 Victor Lundberg har förtjänstfullt visat att det finns ett värde med medborgarbegreppet framför 

folkbegreppet i det att medborgaren pekar direkt mot individen varmed plikt och ansvar kan utpekas 

och krävas av den enskilde människan. Lundberg, Victor, Folket, yxan och orättvisans rot: 

Betydelsebildning kring demokrati i den Svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap 1887–1902 

(Umeå 2007) s. 259-260. 
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mot vilken AVF hade att förhålla sig. I den andra delen diskuteras forskningen om den 

politiska högern i alllmänhet, de för denna uppsats relevanta objekten i synnerhet samt 

forskningen kring högerns kvinnor och den medborgerliga kampen. Den tredje delen lyfter 

fram några centrala begreppshistoriska studier rörande medborgarbegreppet.  

    Förtydligande. Trots att detta inte är en studie om medborgarskap, vare sig som begrepp, 

teori eller praktik, utan om medborgaren i spänningsfältet mellan begrepp, subjekt och 

kontext, har jag sökt visa hur begreppet ofrånkomligen måst sökas förstås utifrån 

föreställningar om medborgarskap och hur medborgarskap i sin tur är insnärjt i en komplex 

kedja av processer rörande entiteter som nation, stat, folk och demokrati. Jag har därför funnit 

det fruktbart att låta Rogers Brubakers bok om medborgarskap och nationsskapande leda 

första delens diskussion in mot en förståelse om kollektivbegreppens betydelse i svensk 

kontext i allmänhet och för SAP i synnerhet. 

1.3.1 Mot en socialdemokratisk gemensamhetsdiskurs 

Brubakers menar att medborgarskap inte bara är en laglig formel utan en social och kulturell 

faktor: ett instrument för social tillslutning.28 I hans Citizenship and Nationhood in France 

and Germany uppmärksammas hur den franska civiska tanken som utvecklats i upplysningen 

och revolutionens Frankrike blev avgörande för landets assimilerande syn på 

medborgarskap.29 Samtidigt kom Tyskland att utveckla ett medborgarskap centrerat kring en 

etnisk-kulturell princip. När det franska medborgarskapet utvecklades kring medborgaren och 

staten, kom den tyska att utvecklas kring folket. Denna dikotomi mellan civiskt och etniskt 

baserade medborgarskap som går tillbaks till Kohns distinktion mellan väst (civisk) och öst 

(etnisk) har på senare tid fått kritik för att vara alltför rigid och stereotyp. 

    Carly Elisabeth Schall menar att definitionerna är problematiska och alltför värdeladdade – 

att nationer uppvisar både civiska och etniska drag.30 Ett sådant exempel menar Schall är 

Sverige. Centralt, enligt Schall, för SAPs väg till makten var att de lyckades erövra 

                                                        
28 Brubaker (1992) s. 23. 
29 Begreppet civic existerar inte i svenskan och begreppet civil täcker i sammanhanget inte begreppets 

fulla medborgerliga, politiska och offentliga innebörd. Jag har likt Håkan Blomqvist valt att kursivera 

begreppet. Jfr Blomqvist, Håkan, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen 

(Stockholm 2006) s. 52. 
30 Schall, Carly Elisabeth, ”(Social) Democracy in the Blood? Civic and Ethnic Idioms of Nation and 

the Consolidation of Swedish Social Democratic Power, 1928–1932”, Journal of Historical Sociology 

25:3 (2012) s. 440-470. För kritiken mot Brubaker se s. 440-444. Jfr Trägårdh, Lars, ”Crises and the 

Politics of National community: Germany and Sweden, 1933/1994, i Nina Witoszek & Lars Trägårdh 

(red.) Culture an Crises: The case of Germany and Sweden (New York & Oxford 2002a) s. 77. 
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nationsbegreppet som var i schwung under 1920-talet. Denna konsolidering lyckades enligt 

Schall av två anledningar. Dels klarade man från socialdemokratiskt håll av att etablera 

demokratibegreppet inom en nationell berättelse. Det blev viktigt att kunna påvisa att 

svensken hade ’demokratin i blodet’: att demokratins väsen hade utövats och vårdats i 

århundraden genom böndernas försorg och tinget som normgivande institution.31 Dels krävde 

det nya läget efter demokratiseringen att klassretoriken ersattes av det bredare och mer 

inkluderande folkbegreppet. Parallella civiska och etniska föreställningar inom SAP förklarar 

enligt Schall hur tankar om välfärdsstaten (inkluderande) och rasbiologin (exkluderande) 

kunde frodas samtidigt.  

    Lars Trägårdh visar i sin tur att den avgörande skillnaden mellan den tyska och svenska 

socialdemokratin under 1920 och 1930-talen, var att SAP lyckades integrera folkbegreppet 

och koppla det till staten.32 För att SAP dessutom på allvar skulle kunna utmana högern om 

att tillägna sig en nationell retorik, förutsattes att den internationalistiska retoriken tonades 

ned.33 

    Håkan Blomqvist menar dock att det är missvisande att tala om en motsättning mellan det 

nationella och internationella inom SAP – att de redan från början var del av den liberal-

demokratiska ideologiska tanken. SAPs ”egen tillkomst präglades också den av en ideologisk 

och politisk skarv mellan liberal individualism och socialistisk kollektivism eller 

medborgerlig patriotism och proletär klasskamp”. 34  Att medborgarskapet som institution 

därtill hade vunnit burskap i världen var något som SAP med tiden hade att förhålla sig till.  

När den svenska socialdemokratin från 1890-talet tog strid om det svenska handlade det därför 

inte endast om polemiskt språkbruk utan om att hävda positionen som det egentliga folkets – 

arbetarnas och småbrukarnas – mest genuina företrädare. Om folket var svenskt måste 

arbetarrörelsen vara det.35  

                                                        
31 Jfr Trägårdh, Lars, ”Varities of Volkish Ideologies: Sweden and Germany 1848-1933” i, Stråth, Bo 

(red.) Langauge and the Construction of Class Identities: The Struggle for Discoursive Power in Social 

Organisation: Scandinavia and Germany after 1800: Report from the DISCO II Conference on 

Continuity and Discontinuity in the Scandinavian Democratisation Process in Kungälv 7–9 September 

1989 (Göteborg 1990) s. 34. Schalls tankar om ”Democracy in the Blood” går tillbaks till Trägårdh 

(2002b) s. 131. 
32 Trägårdh (2002a) s. 77. 
33 Trägårdh, Lars ” Sweden and the EU: Welfare state nationalism and the spectre of ’europé’”, i Lene 

Hansen & Ole Wæver, European Integration and National Identity: The challange of the Nordic states 

(New York 2002b) s. 137. 
34 Blomqvist (2006) s. 94-95. 
35 Ibid., s. 376-377. 
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Parallellt till Schall, har Blomqvist visat hur det vid sidan av en internationalistisk 

demokratisk diskurs om allas lika värde kunde samexistera en idélinje om den socialistiska 

vithetens överlägsenhet där arbetarrörelsen sågs som ”nationell kulturbärare”.36  

    (Om nationens styrka låg hos folkmaterialet, så var demokratins överlevnad eller 

undergång ett utslag av medborgarens delaktighet och kvalitativa egenskaper. Petter Tistedt 

har visat hur SAPs socialreformistiska program under 1930-talet och nyttjandet av medier 

måst ses som en insats i att skapa en medborgartyp rustad för det moderna samhället).37  

    Bo Stråth har visat hur SAP inte drog sig – likt sina politiska antagonister – för att tillämpa 

myter och historieskrivningen för att påvisa nationens, folkets eller demokratins etnisk-

kulturella ursprung. Samtidigt som begreppen kopplades samman med den civiska tanken: om 

arbetarnas och böndernas inkludering och krav på social rättvisa. Även om folkbegreppet till 

stora delar fylldes med gemensamma föreställningar om ”svenskhet” från bägge läger, så kom 

partiet/staten i den socialdemokratiska diskursen att utgöra folkets skydd gentemot 

”herrarna”.38 

    Unikt för det som skulle bli folkhemmet eller den svenska modellen är alltså att begreppen 

demokrati, folk, nation, stat och samhälle vävs samman till en helhet. Stråth visar hur det 

svenska ordet samhälle inbegriper båda föreställningarna av de tyska begreppen Gesellschaft 

och Gemeinschaft.  Samhället och staten blev oskiljaktiga entiteter som först med 

nyliberalismen och begreppet civilsamhället skulle komma att ifrågasättas.39 

     Forskningen är överens om att SAP mellan åren 1929 till 1933 går från en klass- och 

arbetarretorik till förmån för folkbegreppet.40 Per Albin Hanssons artikel ”Klass och Folk” 

från 1929 lyfts ofta fram som en diskursiv vattendelare. Likt Schall, pekar Trägårdh på hur 

Hansson explicit lyfter fram partiets tidiga tankar kring begreppet folkvilja och institutionerna 

folkets hus och folkets park för att visa på folkbegreppets djupa rötter i den 

socialdemokratiska traditionen. 41  Partiets del i rösträttsreformen 1918 var ytterligare ett 

tecken på att SAP var ett folkets parti. Trägårdh menar att SAPs anammande av folkbegreppet 

möjliggjorde samarbetet med Bondepartiet under 1930-talet.42 Samtidigt som folkbegreppets 

                                                        
36 Ibid., s. 382. 
37 Tistedt (2013) s. 66–69. 
38 Stråth, Bo, ”Poverty, Neutrality and Welfare: Three Key Concepts in the Modern Foundation Myth 

of Sweden” i, Bo Stråth (red.) Myth and Memory in the Construction of Community: Historical 

Patterns in Europé and Beyond, Bryssel (2000) s. 390. 
39 Stråth (2005) s. 36, 41. 
40 Stråth (2000) s. 387. Trägårdh (1990) s. 44-45. 
41 Trägårdh (1990) s. 43. Om Folkhögskolan Brunnsviks förankring och betydelsebildning kring folket 

och bondeideal. Se s. 38-39. 
42 Trägårdh (1990) s. 46-49. 
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breda förankring hos alla partier vid denna tid möjliggjorde ”the inclusion of the bourgeosie 

alongside the workers and pesents [to move] into the new folkhem”.43  

1.3.1.1 Folkhemsbegreppet: bakgrund och kritik 

Folkhemsmetaforen utgjorde länge i svensk forskning ett närmast magnetiskt nav kring vilket 

välfärdsbygget Sverige kunde förklaras i allmänhet och den socialdemokratiska hegemonin i 

synnerhet. Men dess centrala ideologiska plats inom socialdemokratin har idag kommit att 

starkt ifrågasättas. 

    Trägårdh har visat hur begreppet synliggjordes första gången år 1896.44 Folkhem var då en 

fysisk samlingsplats för fattiga människor att inmundiga både lektyr och mat. Begreppet 

skulle sedermera genom Rudolf Kjelléns artikel ”Nationalism och Socialism” från 1912 

komma att politiseras. Kjellén nyttjade begreppet för att sammanfoga nationalistisk och 

socialistisk ideologi. Socialismens kollektiva konnotering var användbar i stärkandet av det 

nationella men det skulle vara en socialism som stod bortom klassretorik och klasskamp. 

Begreppet folkgemenskap blev från 1920-talet en del i ungdomshögerns vokabulär. Både 

begreppets och SNUs koppling till Nazityskland ser Trägårdh som anledningar till att 

begreppet tappade bärkraft inom Högern. (Det förskräckte dock inte Arvid Lindman från att 

använda det i medborgartågstalet 1933). Istället passade begreppet som handen i handsken in i 

den socialdemokratiska gemensamhetsdiskursen – inplacerat i den socialdemokratiska 

ideologins centrum genom Hanssons berömda tal till partikongressen 1928. Senast 1933, 

menar Trägårdh, utgjorde folkhemsbegreppet SAPs ideologiska nav. ”No longer was it 

strictly a workers’ party, but a folkparti, a people´s party, bent upon a folkhem, a home of the 

people”.45 Bo Stråth är inne på samma linje. Kjelléns politisering av begreppet hade utlöst en 

kamp mellan SAP och högern gällande begreppets innehåll.46  

                                                        
43 Ibid., s. 48. Kommentar: Klas Åmark är kritisk till Trägårdhs affirmation av kulturella 

förklaringsteorier framför realpolitiska. Åmark: ”Perhaps we discuss language and culture too much, 

and politics too little”. Åmark, Klas, ”Comments on the paper of Lars Trägårdh”, i Stråth (1990) s. 

127-128. Citat s. 128. För att citera Koselleck: ”Historiska skeenden är inte möjliga utan 

språkhandlingar och de vunna erfarenheterna går inte att förmedla utan språk. Men varken skeendena 

eller erfarenheterna uttöms i den språkliga artikulationen av dem. I varje skeende ingår nämligen 

otaliga utomspråkliga faktorer, och det finns ett skikt av erfarenheten som undandrar sig språklig 

fixering”. Koselleck (2004) s. 109. 
44 Trägårdh (2002b) s. 146-147. 
45 Trägårdh (1991) s. 25-26. 
46 Stråth, Bo, ”Poverty, Neutrality and Welfare: Three Key Concepts in the Modern Foundation Myth 

of Sweden” i, Bo Stråth (red.) Myth and Memory in the Construction of Community: Historical 

Patterns in Europé and Beyond, Bryssel (2000) s. 386-388. 



 19 

    Men Nils Edling gör tre starka anmärkningar angående folkhemsbegreppet som 

metanarrativ i den svenska framgångssagan.47 Han ifrågasätter begreppets centralitet inom 

SAP i allmänhet och svensk modern historia i synnerhet. Edling förklarar dess popularitet 

med en bakvänd historieskrivning som började på 1980-talet av arbetarrörelsen själv och som 

sedan understötts av historiker. Han avfärdar slutligen att begreppet skulle ha varit ett begrepp 

som högern och SAP slogs om. Nästan bara Hansson använde sig av begreppet och först 1990 

dök det upp i SAP:s program. Istället visar Edling hur begreppen välfärd och välfärdspolitik 

under 1930-talet politiserades och temporaliserades genom de reformer som genomdrivits av 

Bondeförbundet och SAP. 

    Flera forskare har visat hur valnederlaget 1928 blir en ideologisk vändpunkt för SAP.48 

Men Tomas Jonsson menar att folkhemsbegreppet ska ses som ett ideologiskt 

kompromissbegrepp ”mellan [socialdemokratiska] traditionella konservativa nationella 

föreställningar och socialistiska klasskampsföreställningar”. 49  För Jonsson utgör 

utsugningsbegreppet den tyngsta marxistiska barlasten för Hansson. Utsugningsbegreppets 

marginalisering blir avgörande för att SAP ska kunna bli ett nationellt folkligt parti och 

”legitimisera sin nya position i staten”.50 Det är här medborgarbegreppet kommer in” menar 

Jonsson och fortsätter: ”Hegemonins ideologiska kompromiss grundar sig i överskridandet av 

utsugningsbegreppet och dess ersättande av medborgarbegreppet”. Här [i 

medborgarbegreppet] finns en formel för att lösa motsättningen mellan klass och folk, mellan 

intressekamp och röstmaximering”.51 

    Jonssons forskning visar hur SAP använder medborgarbegreppet i funktionellt syfte, dels 

att politisera medborgaren, dels att förankra henne inom ett kapitalistiskt kretslopp som skulle 

möjliggöra för SAP att etablera en politik där arbete och kapital blev en integrerad helhet och 

förutsättning för ett folkhemsbygge. 

                                                        
47 Edling, Nils, ”The Primacy of Welfare Politics: Notes on the language of the Swedish Social 

Democrats and their adversaries in the 1930s”, i, Heidi Haggrén, Johanna Rainio-Niemi & Jussi 

Vaukhonen (red.) Multi-layered Historicity of the Present: Approaches to social science history 

(Helsingfors 2013) s. 125-150. Edling stöder sin kritik bl.a. genom kvantitativa iakttagelser över 

begreppets användning i tidningar, tidskriften Tiden, central socialdemokratisk litteratur och partiets 

programmatiska skrifter. 
48 Förutom noterad litteratur kan nämnas Bengt Schüllerqvists Från kosackval till kohandel. 
49 Jonsson, Tomas, ”Att anpassa sig efter det möjliga”. Utsugningsbegreppet och SAP:s ideologiska 

förändringar 1911-1944 (Göteborg 2000) s. 222. 
50 Ibid. 
51 Ibid., s. 223. 
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Medborgarbegreppet bestämmer inte bara arbetarnas identitet inom det ”politiska” fältet, utan 

det finns en direkt koppling mellan staten och arbetarnas agerande inom produktionen […]. 

Arbetarnas identitet har därmed in- och underordnats själva den kapitalistiska bytesprocessen.52 

Genom medborgarbegreppet har arbetarnas kritik mot kapitalet desarmerats eller splittrats. 

Staten/socialdemokratin har därmed erkänt arbetaren som underordnad ”en 

monopolkapitalistisk form” samtidigt som medborgaren ”etablerar folkhemmet”, som fria 

individer i en gemensamhet – själva förutsättningen för socialdemokratins socio-ekonomiska 

politik.53 

    Jag menar att Jonsson gör en viktig iakttagelse genom att betrakta medborgaren efter 

demokratiseringen med funktionalistiska glasögon – som ett i stora stycken nytt politiskt, 

ekonomiskt och moraliskt subjekt. Däremot ställer jag mig bakom de kritiska röster som 

menar att Jonsson överskattat utsugningsbegreppets centralitet i den socialdemokratiska 

ideologiska förändringsprocessen i stort, samt Jonssons olyckliga fallenhet för 

”ordfetischism”.54 

1.3.2 Forskningen om högern 

Mellan arv och utopi utgör något av ett famntag kring forskningen om svensk höger. Ledd av 

Torbjörn Nilsson och centrerad vid Södertörns högskola utgör forskningsprojektet Högern 

1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende en syntes och avrundning av 

forskningsprojektet. Denna forskning diskuterar varken medborgartåg, medborgarskola eller 

begreppet medborgare i explicit mening och kommer därför inte diskuteras vidare här. 

Däremot kommer delar av projektets litteratur att nyttjas i tecknandet av bakgrund och 

kontextuell situering.55   

     Observera att den högerforskning som explicit tar upp frågan om högerns syn på 

begreppen historia och demokrati, har här förlaggts i anslutning till kapitel 4. 

     Statsvetaren Torbjörn Aronsons Konservatism och demokrati är den forskning som 

närmast har betraktat medborgarbegreppet inom högern. Aronson har ämnat rekonstruera och 

jämföra fem högerledares styrelsedoktriner mellan Ernst Trygger (1857–1943) och Gösta 

                                                        
52 Ibid., s. 369. 
53 Ibid., s. 368-369. 
54 Friberg, Anna, Demokrati bortom politiken: En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet 

inom Sveriges socialdemokratiska arbetarparti 1919–1939 (2012) s. 36-37. Se not 59. 
55 Nilsson, Torbjörn (red.) Anfall eller försvar? Högern i svensk politik under 1900-talet (2002). 

Nilsson, Torbjörn, Hundra år av svensk politik (2009). Olsson, Stefan, Den svenska högerns 

anpassning till demokratin (2000). 
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Bohman (1911–1997).56 Det empiriska syftet för Aronson har varit att studera högerledarnas 

demokratisyn. Det metodologiska syftet har varit att fastställa ledarnas grundläggande 

föreställningar om kosmos, människan och samhället och att utefter dessa rön konstruera 

olika konservativa idealtyper. Dessa idealtyper har sedan jämförts inbördes med en 

konservativ idémall eller tidigare idériktningar. Målen för Aronson har alltså varit att förstå 

konservatismens förhållande till demokrati samt att skapa analysverktyg för studiet av 

konservativ ideologi.  

    Ett problem Aronsons studie har är att rekonstruktionen av idealtyperna rör sig inom lyckta 

dörrar. Konservatismen antas vara en sorts metahistorisk överideologi som plockas ned i olika 

underavdelningar på strukturell nivå. Om högerledarna avviker placeras de i en annan men 

besläktad typologi. Aktörerna förändras hos Aronson men ideologierna består antingen 

intakta eller har ett ursprung.57  Denna uppmärksamhet på rekonstruktionen av ideologier gör 

att Aronson blundar för att idéer och begrepp är att betrakta som vapen i hur det sociala och 

politiska ska ordnas. 58 Min teoretiska utgångsposition, som visas nedan, utgår istället från 

förståelsen att idéer och begrepp är inbegripna i politiska strider där de ges mening och får sin 

funktion given. När detta händer förändras ofta hela den ideologiska sammansättningen och 

de olika delarnas förhållande till varandra. 59  Trots denna invändning har studien många 

förtjänster. Framförallt har Aronson iakttagit diskussionen om medborgaren via Trygger och 

Lindman. Aronson menar att medborgarbegreppet fick en accentuerad ideologisk plats vid 

tiden för demokratins genombrott. Aronson skriver angående Lindmans syn på 

medborgaranda: ”När […] såväl konungamakten som första kammarens ställning förändras 

[…] blir betoningen av medborgarandan desto viktigare”.60 Jag menar att Aronson har en 

viktig poäng här. Det förklarar dock inte den diskussion om medborgarfostran som tilltog 

redan 1915 initierad av Gustav A. Aldén och Birger Peterson. Aronson visar därtill att 

Lindmans samhälleliga utveckling ska baseras på lag, plikt och medborgarnas moral. Men hur 

                                                        
56 Aronson, Torbjörn, Konservatism och demokrati. En rekonstruktion av fem högerledares 

styrelsedoktriner (1990) s. 9-14. 
57 Följande är Aronsons syfte: ”Syftet är bland annat att […] kunna relatera högerledarna till 

konservatismen. Om avvikelser förekommer, kommer de att uppmärksammas och analyseras. De 

eventuella avvikelsernas ideologiska ursprung diskuteras i sådana fall direkt i texten”. Aronson (1990) 

s. 39. 
58 Boréus, Kristina, Högervåg – Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989 

(Stockholm 1994) s. 38. Jfr Stråth (1990) s. 1-9.  

Språket som strid kommer diskuteras mer utförligt under metodologidelen. 
59 Michel Freeden talar bl.a. om att betrakta ideologier som nätverk av mening och att de till sin 

karaktär är flytande, dvs. hela tiden föränderliga. Se Freeden, Michael, Ideology: A Very Short 

Introduction, Oxford University Press (2003) kapitel 3-4. 
60 Aronson (1990) s. 147. 
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denna moral och dessa plikter skapas och distribueras genom språk och praktik lämnar 

Aronson utanför. Vidare säger Aronson att ”Lindman betonar rättsordningens samband med 

medborgarnas rättsmedvetande”.61 Inte heller här problematiserar Aronson detta medvetande 

utan förbehåller sig nöjd med Lindmans kausalitet. Medborgaren tycks här utveckla ett 

medborgerligt rättsmedvetande genom att bara läsa lagtexten. Det finns något statiskt – eller 

som Torbjörn Nilsson menar tidsbundet – över hur Aronsson betraktar begreppen.62 Här krävs 

enligt min mening annan teoretisk förståelse om det politiska språkets makt att distribuera ett 

vetande, att sätta gränsvärden för det acceptabla och det icke acceptabla, dvs. ett större fokus 

på språkets funktionalitet kopplat till de politiska praktiker där det önskvärda medborgerliga 

tänkandet och handlandet formuleras, debatteras och distribueras. Jag anser därtill att mångt 

fler aktörer än partiledarna kom att utforma och medverka till AVFs medborgardiskurs, varför 

denna uppsats ämnar plocka upp fler aktiva röster kring medborgerligt vokabulär och 

medborgerlig verksamhet.  

    Eric Wärenstams undersökning av Sveriges nationella ungdomsförbunds förhållande till 

högern och splittringen från förbundet som sker mellan 1928–1934 är den forskning 

tillsammans med Stefan Olssons Den svenska högerns anpassning till demokratin som 

hänvisar till högerns medborgartåg.63 Wärenstam antyder att AVFs första tåg i Stockholm den 

21 maj 1933 skulle kunna ses som en direkt passning till högerns alltmer fristående 

ungdomsförbunds, Sveriges Nationella Ungdom (SNU) försök att genomföra ett tåg riktat mot 

förbundet i juni samma år.64 Istället för en partistrid inbjöds SNU att delta i kampen mot 

bolsjevism och klasskamp. Ungdomsförbundets pro-nazistiska inställning försvagade högern 

under denna tid. ”Högerns nazistsympatier” blev ett lovligt byte för en dogmatisk 

vänsterpress. I mitt arbete spelar syftet bakom medborgartågen andrafiol. Här ska de istället 

ställas i relation till AVFs förändrade syn på medborgaren.  

1.3.2.1 Kvinnorna och medborgarskapet 

När medborgarskapslagar förändras framtvingas begreppet medborgare att debatteras, 

förhandlas och omdefinieras.65 Detta är speciellt tydligt hos källorna i mitt arbete och ska 

studeras. 

                                                        
61 Ibid., s. 114-115. 
62 Jfr Nilsson, Torbjörn, ”Med historien som ledstjärna – Högern och demokratin 1904–1940”, 

Scandia 2002:1, vol. 68, s. 81. 
63 Olsson hänvisar i sin tur till Wärenstam, varför Olsson i detta sammanhang inte vidare diskuteras. 

Se Olsson (2000) s. 239. 
64 Wärenstam, Eric, Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Högern 1928-1934 (1965) s. 176-181. 
65 Florin & Kvarnström (2001) s. 16. 
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    Framförallt är det två arbeten som kommer nyttjas för att begripliggöra kvinnors kamp för 

likvärdigt medborgarskap. Antologin Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik 

och offentlighet 1800–1950 och Josefin Rönnbäcks Politikens genusgränser. Den kvinnliga 

rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921. Gemensamt 

för denna forskning är att den synliggör det praktiska, institutionella och kulturella motstånd 

som omgärdat kvinnors fullvärdiga medborgarskap likväl som de problem kvinnor i den 

politiska offentligheten tvingats brottas med.  

    Antologin påpekar att trots medborgarbegreppets juridiska neutralitet och 

upplysningsdoktrinens lovsång om jämlikhet och rättvisa så innefattar medborgarskaps- och 

medborgarbegrepp än idag en särbehandling av kön, klass och etnisk tillhörighet.66 I 1800-

talets Sverige var medborgaren en man. Det var mannen som hade talan, som ägde det 

offentliga rummet och som deltog i politiken. Medborgarskapet och medborgaren var 

genuskodat. Som framgår av bokens titel stod fram till 1950-talet kvinnor fortfarande bara på 

gränsen till detta medborgarskap.67 Den centrala poängen är att när lagen om rättigheter och 

skyldigheter skrivs om, så sker alltid en omdefinition av kategorierna man och kvinna. I 

svensk politik sker detta kanske som tydligast inom högern. 

’Medborgare’ är för mig genus maskulinum och om kvinnorna klaga över att de icke äro 

’medborgare’ i den bemärkelse det här gäller, så kunde de enligt min uppfattning med ungefär 

lika mycket skäl klaga över att de icke bliva män eller fäder.68  

Citatet är taget ur Rönnbäcks avhandling. Orden är historikern och högermannen Samuel 

Clasons, fällda år 1913 under de pågående rösträttsdebatterna. Rönnbäcks fokus är 

triangeldramat mellan kvinnor, män och staten - eller mer bestämt mellan Landsföreningen 

för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) politiska partier och riksdag/regering. 69  Hon 

undersöker den genusgräns som finns inbäddad i politikens praktik och demokratiprocessen 

mellan 1902-1921 och den av män fastställda manliga diskursen kring politik som Clason här 

ovan fått klä skott för. Båda böckerna kommer att ledsaga detta arbete. 

    Stina Nicklassons avhandling Högerns kvinnor: problem eller resurs för Allmänna 

valmansförbundet belyser explicit högerkvinnornas organisering och kamp för att göra sin 

                                                        
66 Ibid., s. 13-40. 
67 Ibid., s. 20. 
68 Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 

kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921, s. 48. 
69 Rönnbäck (2004) s. 19 f. 
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röst hörd i det politiska livets beslutsprocess åren 1900–1940. 70  Vid sekelskiftet hade 

vänstern, liberaler och socialdemokrater välkomnat kvinnorna att delta i partiets 

organisationer. För högerkvinnorna var denna möjlighet stängd till 1915 när min 

undersökning tar sin början. Nicklasson undersöker specifikt de strategier som 

högerkvinnorna och deras kvinnoorganisationer nyttjade för att rucka på denna av männen 

ordnade politiska kultur.71 Trots att dessa högerkvinnor i många frågor stod högermännen 

nära, betecknar Nicklasson kvinnorna som radikala.72 P.g.a. att de utestängdes, tvingades de 

arbeta inom en bred flora av organisationer. Detta gav dem erfarenheter och verktyg att 

etablera sig som en politisk faktor, något som AVF med tiden inte kunde ignorera. Här 

spelade naturligtvis modernisering, världskrig och den socio-politiska världsscenens skeenden 

även sin beskärda roll.  

    Nicklasson talar även om ”overlaping membership”, dvs. att utestängningen tvingade 

kvinnorna att söka andra vägar att delta. En sådan väg öppnades vid bildandet av Svenska 

Folkförbundet (SF) 1906. Förbundet deklarerade aktivt för kvinnors deltagande i politiken, 

vilket bidrog till att många högerkvinnor sökte sig dit. SF genomförde bl.a. s.k. 

medborgarsamlingar. Dessa var manifestationer mot socialism och arbetarrörelsens första 

maj-demonstrationer.  

    Med tanke på att SF inte var en del av AVF; att de inte var en partipolitisk organisation; att 

de förekom innan föreliggande undersökningsperiod, kommer mitt arbete lämna dessa 

medborgarsamlingar utanför. Men erfarenheten och strategin som sådan skulle komma att 

användas av AVF knappa 30 år senare och bör därför inte avfärdas. 

    Vad som gör Nicklassons studie intressant kopplat till min undersökning är dels frågan hur 

högern ställde sig till ett utvidgande av medborgarskapet som den kvinnliga rösträtten skulle 

innebära, dels hur högern agerade gentemot de kvinnliga organisationerna efter deras 

implementering inom AVF. Det var ju trots allt så att dörrarna inte öppnades på vid gavel, 

trots att kvinnorna i lag var likställda medborgare. 73  Att nagelfara medborgarbegreppet i 

händerna både på kvinnliga och manliga aktörer inom AVF kan därför synliggöra i vilken 

grad medborgarbegreppet var genuskodat, hur det debatteras av män och kvinnor – ytterligare 

                                                        
70 Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor – problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 

1900-1936/37, Almqvist & Wiksell (1992) s 11-13.  
71 Nicklasson (1992) s. 21-23. 
72 Nicklasson (1992) s. 184-204. 
73 Detta är en förenkling. T.ex. togs de sista rösträttsstrecken bort först 1945 och så sent som 1954 

kunde gifta kvinnor fortfarande inte äga motbok eller köpa alkohol. Jfr Florin & Kvarnström (2001) s. 

32-40.  
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en aspekt som Aronson saknar – samt hur och om begreppets mening och gränsdragning 

förändrades under undersökningsperioden. 

1.3.3 Medborgaren i begreppshistorisk forskning 

Flera större begreppshistoriska undersökningar över medborgarskaps- och 

medborgarbegreppet har gjorts under de senare femtio åren. De flesta av dem är centrerat 

kring 1700–1800-talen, d.v.s. kring upplysningens och den franska revolutionens 

aktualisering och förändrade hållning till medborgarrättsstanken. Detta har sin naturlighet i att 

de europeiska länderna lagförde och drog upp tydligare riktlinjer för medborgarskap. Men 

omständigheterna att ”den andra” halvan av mänskligheten förmedlades samma rättigheter de 

första seklen på 1900-talet har i den begreppshistoriska forskningen inte uppmärksammat i 

samma utsträckning. 

    Exempel på den förra typen av forskning är Manfred Riedels undersökning av begreppen 

Bürger, Staatsbürger och Bürgertum i det åtta band breda lexikala referensverket 

Geschichtliche Grundbegriffe. Efter en etymologisk studie från den klassisk-grekiska filosofin 

– via romersk rätt, kristendomens inflytande, vidare genom medeltiden och fram till Bodins 

suveränitetslära – studeras i huvudsak de franska medborgarbegreppens och den tyska 

intelligentsians påverkan och användande av de tyska borgar-/medborgarbegreppen.74 Under 

1600-talet refererade begreppet till en person boende i staden. Under 1700-talet till 

medborgare av staden och kopplades under 1800-talet samman med ett icke arbetande 

borgerskap. 75  Koselleck påpekar t.ex. hur begreppet användes som vapen vid 1807 års 

reorganisation av den Preussiska staden efter fransk modell. Närmare bestämt hur Hardenberg 

använde medborgarbegreppet (Staatsbürger) för att motsätta sig tidens vertikala indelning av 

stånden och istället argumentera för en horisontell och jämlik klassindelning.76 

    Michael Walzers undersöker medborgarskapsbegreppet under den franska revolutionen och 

visar bl.a. hur begreppet citoyen kom att utmanövrera monsiur-begreppet. Det förra stod för 

dygd, offentligt deltagande och politisk aktivitet samtidigt som gemenskapsgränsen 

                                                        
74 Riedel, Manfred, ”Bürger, Staatsbürger, Bürgertum”, i, Otto Brunner (red.) Geschichtliche 

Grundbegriffe : historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd 1, A-D, 

Stuttgart, Klett-Cotta (1972) s. 672-725. 
75 Koselleck, Reinhart, ”Introduction and Prefaces to the Geschichtliche Grundbegriffe”, Contributions 

to the history of Concepts, Volume 6, Issue 1, Summer 2011, s. 17. 
76 Koselleck bygger sin analys på en studie av George Winter. Se Koselleck (2004) s. 76-78. För 

referens till Winter se not 4. 
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utvidgades till att omfatta faderlandet (inte ännu nation) medan det senare var kopplat till 

lokala identiteter som yrke, familj, region och religionstillhörighet.77  

    Mycket mer finns att säga om ovan nämnda forskning, men då tid, rum och språk skiljer sig 

från föreliggande studie lämnas de i sin linda.  

    Den holländska forskningen är för uppsatsens syfte och diskursiva fokus mer relevant då 

den både problematiserar medborgaren som genus och i högre sträcker sig över arbetets 

undersökningsperiod.78  Exempelvis belyser Karin Tilmans hur de genuskodade begreppen 

burgheresses och poortresses sällan användes i publik mening.79 När så gjordes var det i 

avsaknad av den manliga motsvarighetens politiska, ekonomiska eller moraliska 

konnotationer. Detta skulle ändras vid två tillfällen. Dels vid det revolutionära sekelskiftet 

1800 och dels i rösträttsdebatten och slaget om kvinnans politiska myndighet hundra år 

senare. Vid båda tillfällena ställdes frågan huruvida kvinnorna var utrustade med rätt moral 

och intelligens. Efter att kvinnorna vunnit rösträtt 1919 försvann genusändelsen -esses. Vidare 

belyser Tilman att burgher blev ett stridbart och mångtydigt begrepp ”as its civil conception 

clashed with its political one. Political citizenship was fundamentally inclusive. Civil 

citizenship involved social, economic and cultural exclusivity”.80 Vad Tilmans framförallt 

framhäver är att 1800-talets politiska, sociala och ekonomiska oro diversifierar burgher-

begreppet vertikalt i olika klasser, där medelklassen utgör en sorts nationens väktare, under 

vilken man inte längre betraktades som medborgare i moralisk mening.81 Detta skulle komma 

att accelerera under det att arbetarklassen politiserades under andra hälften av 1800-talet och 

där proletär/proletariat blev ett motsatsbegrepp till burgher.  

    Den holländska forskningen visar inte bara på begreppets flexibilitet genom historien utan 

hur grupper använt sig av begreppet som ”a frame of reference in a series of discources about 

relations between individuals within a society and between an individual and that society as a 

whole”.82 Det är inom denna typ av forskning som föreliggande arbete bör betraktas. 

                                                        
77 Walzer, Michael, ”Citizenship”, i, Ball, Farr & Hanson (red.) Political Innovation and Conceptual 

Change (1989) s. 211-219. 
78 Den Holländska begreppshistoriska forskningen kring medborgarbegreppet är troligen en av de mer 

omfattande av sitt slag i världen i dag vid sidan av den tyska och den franska. I tecknandet av 

begreppets utveckling har här använts Karin Tilmans artikel som är en syntes av den holländska 

forskningen om medborgarbegreppets historia. 
79 Tilmans, Karin, ”The Dutch concept of the Citizen: From the early Middle Ages till the 21st 

Century. Redisciptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History (2004) vol. 8, s. 158-

162. 
80 Ibid., s. 160 f. 
81 Ibid., s. 164-168 
82 Ibid., s. 168. 
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1.4 Metodologi 

Syftet med föreliggande del är att förse läsaren med de teoretiska och operationella verktyg 

som arbetet vilar mot. Med tanke på medborgarbegreppets språkliga och praktiska applikation 

inom AVF, kommer i det följande föras ett resonemang om hur dessa perspektiv kan 

sammanföras och ses en integrerad del inom en större socialkonstruktionistisk modell där 

medborgaren som socialt och politiskt subjekt står som slutmål – både för AVF och för denna 

uppsats. 

1.4.1 Begreppshistorisk teori och metod 

Den tyske begreppshistorikern Reinhart Koselleck menar att vi in actu, i det faktiska livet, 

inte kan skilja på språk och verklighet.83 Separationen är en analytisk kompromiss. Språk och 

verklighet, den lingvistiska och extra-lingvistiska världen, står i ett komplext förhållande. 84  

    När Koselleck skriver artikeln nedan gör han dock två viktiga distinktioner som är av 

central vikt för detta arbete. Dels bekräftar han att disciplinen begreppshistoria till syvende 

och sist riktar sig mot att förstå den sociala historien.85 Dels utvecklar han, om än grovt, en 

epistemologisk viktig poäng som var central redan för både Otto Brunner och Annalesskolan: 

språk kan inte studeras isolerat från verklighet lika litet som verklighet kan studeras isolerat 

från språk. 86  De är, säger Koselleck, ”relaterade till varandra utan att någonsin 

sammanfalla”.87 

    När Koselleck skrev artikeln Social History and Begriffsgeschichte demonstrerade han 

konsekvensen av detta argument. Den som vill förstå historien kan inte reducera den till att 

analysera talat eller skrivet språk. Vad som skänkt människan mening och format vår historia 

ligger även i vad Koselleck kallar ”the trans-linguistic field of semantics”.88 Här återfinns 

kroppars språk, symboler och riter. Tysta eller kodade har de förvisso föregåtts av ett språk, 

men är samtidigt mer än ett språk. Det som utmärker denna grupp är att ”their achievement 

                                                        
83 Koselleck, Reinhart, ”Social History and Begriffsgeschichte”, i, Ian Hampscher-Monk, Karin 

Tilmans & Frank Van Vree (red.) History of Concepts: Comperative Perspectives (1998) s. 27 
84 Koselleck har ibland anklagats för att använda begreppet verklighet alltför generellt. För en 

utförligare diskussion se; Ifversen, Jan, ”About Key Concepts and How to Study Them”, 

Contributions to the History of Concepts, Volume 6, Issue 1, Summer 2011, s. 78. 
85 Koselleck har skrivit två artiklar om denna relation. Båda används i detta arbete. 
86 Koselleck (1998) s. 24. 
87 Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik (2004) s. 109. Detta 

är ett genomgående tema för Koselleck, uttryckt på lite olika sätt. Jfr. Koselleck, Reinhart, Futures 

Past. On the Semantics of Historical Time (2004) s. 92. 
88 Koselleck (1998) s. 26. 
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rest [sic] precisely in the fact that spoken language must be abandoned in order to trigger or 

control relevant acts, attitudes or behaviors”.89 Applicerar vi denna förståelse i min kontext, 

betyder det att politiska praktiker, genomförda som medborgerliga handlingar via 

medborgarbegreppet – länkade till en förståelse om vad och hur en medborgare bör vara: 

handla, bete sig, tänka och tala – ska ses som trans-lingvistisk händelser som föregåtts av ett 

språk. Samtidigt som det finns en mening i handlandet som inte blott kan reduceras till språk 

utan måste undersökas i sig, då även handling skänker mening åt begrepp och subjekt. 

Enklare uttryckt: Språk och verklighet, medborgaren som begrepp och medborgaren som 

subjekt, påverkas och formas alltså inte bara av språket, utan av händelser, praktiker och 

handlingar som språket utformat för att sedan tystna. Kosellecks tankegång belyser att 

uppgiften inte är att förstå begreppen i sig, utan begreppens komplexa relation till en yttre 

verklighet, en verklighet som blott i analytisk mening, inte in actu, är avskild språket. 

    Innan vi bygger modeller för dessa komplexa relationer, och förser dem med 

epistemologiskt värde, bör ett par ord sägas om språkets och undersökningens byggstenar. 

1.4.1.1 Ord, begrepp, nyckelbegrepp 

Ett ord måste både specificeras och avgränsas för att det ska ha någon relevans för oss i 

kommunikation med andra människor. Ordet har både kärna och en yttre gräns. Bortom denna 

gräns använder vi andra ord eller ord med bredare upptagningsområde. Språket hjälper oss att 

kategorisera sinnesintryck – de saker vi ser, hör, luktar, känner – vare sig de är ämnade att 

verbalisera verkliga objekt eller abstrakta idéer. Alla ord, termer och begrepp delar dessa 

egenskaper.  

    Men ord är inga fasta entiteter. Det är vi människor som förhandlar om vad de ska betyda 

och inte betyda. Detta kan inte göras godtyckligt. Jag kan inte en dag komma att säga att en 

bil är en cykel. Och trots att båda är fordon kan jag inte säga att blåsippor tillhör ordet fordons 

domän. Den engelske begreppshistorikern Quentin Skinner talar om att det till varje ord i 

varje språkkultur finns en sorts referenslista.90 När referensgränser överträds reagerar vi som 

delar denna språkkultur och strider blossar upp om ordets ”rätta” betydelse. Varför är nu detta 

viktigt? Det berättar att ord och deras betydelser och gränser har en tröghet. De är bundna till 

den språkkulturella traditionen. Samtidigt vet vi av erfarenhet att ord och deras betydelser 

                                                        
89 Ibid. 
90 Skinner, Quentin, Visions of Politics. Volume 1. Regarding Method, Cambridge University Press 

(2003) s. 161. Här exemplifierar Skinner språkets tröghet genom adjektivet courageous. 
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förändras, byts ut eller helt förlorar vitalitet och försvinner.91 T.ex. kan ord från främmande 

språk komma in i din språkkultur och förändra hur du förhåller dig till din verklighet. Kanske 

de även förändrar dig – din känsla av identitet. Vare sig ordet är svensk, kvinna, smed, bög, 

zigenare eller medborgare – så signalerar orden något specifikt till dig i den tid och det rum 

du befinner dig i och till den omgivning som delar din språkkultur. 

    När jag som forskare vänder mig till en annan historisk tid och en annan språkkultur måste 

jag medvetandegöra att jag samtidigt träder in i en främmande språkflora. Här, för att 

återknyta till Skinner, är det min uppgift att återupptäcka ordens epistemologiska 

rationalitet.92  Med det menas att människorna vid den givna tiden och rummet hade en 

kunskap om ordens kärna och gränser som det är min uppgift att fastställa om jag sedan vill 

ha en chans att upptäcka förändring eller signifikans. Den begreppshistoriska traditionen delar 

övertygelsen om att det är när det strids om orden som denna rationalitet ifrågasätts och 

därmed blir synliggjord för oss främlingar.93 Metodiskt kommer jag därför låta dessa strider 

fylla den empiriska delen för transparens och klarhet. (Mer om relationen text – kontext 

nedan). 

    Hittills har jag förenklat talat om ord. Men det finns en viktig skiljelinje mellan ord och 

begrepp att göra. Ofta är det begrepp och inte ord som konstituerar oss som människor och 

det samhälle vi lever i. Begrepp menar Koselleck, till skillnad från ord, är alltid mångtydiga 

och abstrakta.94 Till sin domän knyter de alltid en mängd ord, begrepp och idéer som sedan 

artikuleras genom det enskilda begreppet.95 Den engelske statsvetaren Michael Freeden har 

jämfört detta fenomen med att begreppet är ett rum som bestäms av hur möblerna i detta rum 

är placerade. 96  Tar vi bort, lägger till en möbel, eller möblerar om rummet, så har en 

förskjutning av rummets egenskaper förändrats. Detta begreppsliga nät av mening kan 

omväxlande kallas begreppets domän eller begreppets semantiska fält. Varje nyckelbegrepp 

knyter till sig ett eller flera begrepp som av diskursens aktörer anses centralare än andra, dessa 

begrepp förutan skulle nyckelbegreppet inte få det värde det har för diskursens aktörer. Dessa 

begrepp kallas i detta arbete för kärnbegrepp. Varför är detta viktigt? 

                                                        
91 Koselleck, Reinhart, ”A Responce”, i, Lehmann, Hartmut & Richter, Melvin (red.) The Meaning of 

Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte, German Historical Institute, 

Washington D.C. (1996) s. 62. 
92 Skinner (2003) s. 40-47. 
93 Skinner (2003) s. 177. Jfr Koselleck (2004) s. 80. 
94 Koselleck, Reinhart, ”Introduction and Prefaces to the Geschichtliche Grundbegriffe” i, 

”Contributions to the History of Concepts”, Vol. 6, Issue 1, Summer 2011, s. 19. 
95 Koselleck (2004) s. 85. 
96 Freeden, Michael, Ideology. A Very Short Introduction, Oxford University Press (2003) s. 52. 
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    En begreppshistorisk premiss är som visats att språket och den sociala verkligheten 

påverkar varandra i en oskiljaktig men aldrig sammanfallande relation. Detta innebär att när 

språkets innebörd förändras så påverkar det människan, människans förhållande till sin 

omgivning och vårt sätt att ordna samhället. Anna Friberg visar t.ex. i Demokrati bortom 

politiken hur det socialdemokratiska demokratibegreppets semantiska innehåll utvecklades 

under 1920 och 1930-talen, från att betyda parlamentarism och rösträtt – s.k. politisk 

demokrati – till att även inkludera ekonomisk och social demokrati. Både begreppens 

kärnbegrepp och gränsdragningen för vad begreppet stod för hade förändrats.97 Begreppet 

gavs nya egenskaper och öppnade för nya möjligheter som i sin tur fick direkta – in actu 

följder för samhället och människan. Så långt om ord och begrepp. Men vad utgör då ett 

nyckelbegrepp? 

Key concepts cannot be studied in isolation. They are embedded in semantic fields within which 

they acquire meaning. They make up the conceptual architecture of larger discursive and 

institutional frames and they become forceful tools in speech acts and argumentative activities.98 

Vill vi söka förstå hur medborgerliga gränser och regler, vetande och ideal manifesteras och 

sprids – hur en medborgerlig diskurs formeras av AVF, så måste vi börja med diskursens 

minsta byggsten – begreppet.  

    Koselleck har en hel terminologi över olika typer av begrepp.99 Det de har gemensamt är de 

möjliggör samhällens uppkomst och politisk aktivitet. 100  I stället för Grundbegriffe, 

Kampfbegriffe, Leitbegriffe eller Schlagwörter kommer här en den syntetiska termen 

nyckelbegrepp, key concept, att användas.  

    Ett nyckelbegrepp kan innebära två saker. Det utgör precis som de allmänna begreppen, 

common concepts eller Grundbegriffe, en förutsättning för möjliggörandet av samhälle och 

                                                        
97 Friberg Anna, Demokrati bortom politiken – En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet 

inom Sveriges socialdemokratiska arbetarparti 1919–1939 (2012). Friberg använder termen 

nyckelkomponenter istället för kärna. Anledningen är att begreppet kärna riskerar peka mot en 

ontologisk existens eller orubblig punkt. Jag väljer att här ändå tala om kärna eller kärnbegrepp. Men 

för förtydligandets skull delar jag Fribergs åsikt – även begreppens kärnbegrepp är förhandlingsbara 

och kan hamna i mer perifer position. Se s. 60-61. 
98 Ifversen, Jan, ”About Key Concepts and How to Study Them”, Contributions to the History of 

Concepts, Volume 6, Issue 1, Summer 2011, s. 87. 
99 Koselleck skiljer på två huvudtyper av begrepp, allmänna begrepp och basbegrepp (Grundbegriffe). 

Inom den senare typen skiljer han sedan ut begreppens olika karaktäristika som nämns i brödtexten. 

”As distinguished from concepts in general, a basic concept […] is an inescapable, irreplaceable part 

of the political and social vocabulary. […] Basic concepts combine manifold experiences and 

expectations in such a way that they become indispensable to any formulation of the most urgent 

issues of a given time. Thus basic concepts are highly complex; they are always both controversial and 

contested”. Koselleck (1996) s. 64-65. 
100 Koselleck (2002) s. 76. 
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politisk handling. Men de intar alltid (i) en central position i ett partis ideologi, eller/och (ii) 

utgör ett begrepp som det strids med och om. 

    Politiska partier använder nyckelbegrepp av en anledning. De symboliserar värden om hur 

den sociala världen bör inrättas. En strid om begreppets innehåll bör därför ses som ett försök 

att etablera en moralisk vision i samhället, att skapa acceptans för ett tänkande, talande och 

handlande som tidigare inte varit möjligt eller som uppfattats som klandervärt.101 

1.4.1.2 Språkets relation och mening 

Koselleck och Skinner studerar på olika sätt begreppens relationer i det semantiska fältet och 

deras betydelse och funktion kopplat till en social och politik verklighet. Den danske 

historikern Jan Ifversen har på ett förtjänstfullt sätt sorterat hur begrepp relaterar till varandra 

och till en extern verklighet – hur de får och ges mening. Jag kommer grovt skissera upp 

Ifversens modell. Men tillåter mig därtill, eller däri, att använda operationella och teoretiska 

kategorier och begrepp av både Skinner och Koselleck som jag finner passande. Något 

förövrigt Ifversen själv gör.  

    Först en ontologisk markering: Begrepp i sig själv har ingen mening, de ges och får mening 

av människan, hur de använts genom historien och av reglerande diskurser.102  

    Om vi vill förstå begreppens socio-politiska värde, behöver vi enligt Ifversen undersöka 

begreppens tre kontaktytor eller relationer.103 Den första relationen är den mellan ord och 

begrepp, den representativa aspekten av mening. Här etableras ett semantiskt fält: vilka ord 

och begrepp som associeras med begreppet i fråga. Här kommer jag nyttja Kosellecks 

terminologi och metod. Vi behöver etablera vilka begrepp som var synonyma med begreppet 

(onomasiologisk undersökning) samt undersöka de ord och begrepp som gett nyckelbegreppet 

mening (semasiologisk undersökning). I den representativa undersökningen behöver även 

studeras vilka ord eller begrepp som stod som motsatsbegrepp (Gegenbegriffe) till 

nyckelbegreppet. Genom dessa delar etableras begreppets inre förhållande, det semantiska 

fältet – begreppets mening, anknytningsvärden och gränser.  

   De nästkommande relationerna kopplas till en yttre verklighet. Den referentiella aspekten 

av mening är relationen mellan begreppet och objektet eller referenten. I vårt fall står det i 

relation till subjektet medborgaren. Den referentiella aspekten är intressant som Ifversen 

                                                        
101 Skinner (2003) s. 182-187. 
102 I skrivandet görs ibland begreppet till subjekt. Framförallt har Koselleck fått stå till svars för att 

hemfalla till att begrepp har ett inre väsen. Koselleck har besvarat dessa anklagelser vid ett flertal 

tillfällen. Bland annat i redan hänvisad artikel: ”A Responce”.  
103 Ifversen (2011) s. 70-81. 
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uttrycker det: ”because it shows what the words are used for”.104 Här synliggörs således en del 

av begreppets funktion: att säga något om objektet, att informera det med värde. 

    Den kontextuella aspekten av mening sammanfaller i min undersökning mycket med 

Skinners teori om speech-act som diskuteras nedan. Här måste begreppet sättas in i ett större 

socio-politiskt sammanhang. Skinner menar att det är i skarven mellan text och kontext som 

den socio-politiska signifikansen synliggörs och den moraliska visionen blir tydlig –

författarens intention avslöjas.105 

    När jag använder begreppet kontext så menas de sociala, politiska, ekonomiska, religiösa 

eller de i övrigt kulturella omständigheter som texten implicit eller explicit kan placeras i eller 

hänvisar till. För att upptäcka en kontext krävs ibland utförlig hjälp av tidigare forskning. Men 

allt som oftast bjuds kontexten in i texten och blir synliggjord genom författarens intentioner.   

1.4.1.3 Vad vi gör med ord: författarens intention och språkets funktionalitet 

Att följa en metod handlar inte bara om att ha verktyg att analysera en text. Metoden träder i 

kraft redan när vi väljer vilka texter som kommer att studeras. Jag har valt de texter där 

företrädare för AVF har tyckt något om medborgaren: där författaren har värderat eller 

beskrivit medborgaren.  

    Jag har studerat vad Skinner kallar AVFs värderande (evaluative) och beskrivande 

(descriptive) språk. 106  Vi undkommer då att söka efter författarens egentliga mening: 

psykologiska avsikter eller motiv. Istället undersöker vi språkets funktion: vad författaren gör 

med språket. Det är en text som vill kommunicera något till sin omvärld: språket sett som 

handling. 

    Här används en förenklad modell av Skinners teoretiska och operationella metodologi 

(speech act). Termen illokutionär intention (illocutionary act) synar författarens 

argumentation för eller emot något. Detta är en intention. Den andra kallar Skinner 

perlokutionär kraft (perlocutionary force). Frågan vi ställer är vilken effekt yttraren i 

slutändan vill uppnå.107 

                                                        
104 Ibid., s. 81. 
105 Skinner (2003) s. 124 f. 
106 Skinner (2003) s. 145-174. 
107 Skinner talar även om illocutionary force. Med det menar han hur den som tar del av texten eller 

yttrandet uppfattar som intentionen. Eftersom detta arbete studerar AVFs intentioner och inte hur de 

kan ha uppfattats, används inte detta grepp i undersökningen. Se Skinner (2002) s. 109. 
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1.4.1.4 Frågan om tid och förändring 

Frågan om tid och språkets förändring över tid, den diakrona aspekten, är ofta en central del i 

begreppshistoriska undersökningar.108 Speciellt den tyska Begriffsgeschichte studerar språkets 

respektive det socialas interaktiva transformation ur ett perspektiv longue durée. Den 

periodisering jag har valt är motiverad av begreppets institutionalisering under perioden. Om 

det förändras över denna tid är naturligtvis en fråga av central vikt. Samtidigt som valet av ett 

så kort tidsfönster signalerar att fokus ligger på en synkron undersökning. (Inte att förväxla 

med diakron och synkron kontextualisering som diskuterades inledningsvis.) 

   För Koselleck spelar tiden en avgörande roll i synen på begrepp. Begreppet i hans 

föreställningsvärld ansamlar svunna tiders erfarenheter och framtida visioner. Begreppen har 

då en s.k. dubbel differens. I begreppet ryms en dåtid, en nutid och en framtid. Beroende på 

om begreppet appellerar till ett erfarenhetsrum eller en framtidshorisont, begränsas 

möjligheterna för dåtidens samtida aktör, samtidigt som begreppets värde eller kapacitet 

konstituerar människan och världen. För Koselleck utgör den moderna tidens genombrott ett 

asymmetriskt skifte till förmån för framtidshorisonten. Då en konservativ ideologi utgår från 

premissen att bygga på forna tiders erfarenheter, bör tidsfaktorn även i detta arbete beaktas. 

1.4.1.5 Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs myntades inom den lingvistiska traditionen och har genom Michel 

Foucaults bruk och teoretisering kommit att användas, utvecklas och problematiseras av en 

mängd discipliner. Begreppets flexibilitet gör att vad vi idag betecknar som diskursens 

omfång och innehåll varierar. Följande rubrik ämnar inte ge en bild av dessa fälts olika 

förhållande till diskursbegreppet eller diskursanalys. För detta ändamål finns redan en mängd 

litteratur. Syftet här är istället att för uppsatsen förtydliga begreppets definition, funktion och 

validitet. 

    Begreppet diskurs eller medborgerlig diskurs står i detta arbete kopplat till AVFs spridande 

av medborgerligt vetande. Genom texter och tal om hur medborgaren ska vara, tänka och 

handla så etableras normer och värden för hur medborgaren bör vara. Diskursbegreppets 

normativa anspråk kan således relateras till Skinners idé om att AVF söker etablera en vision 

om en medborgerlighet.  

                                                        
108 Koselleck talar även om en de ”osamtidigas samtidighet”. Att det i en samtid finns olika tidskickt 

att ta med i beräkningen. Detta är inget denna undersökning tar fasta på. Detta avsnitt tar sin 

information från: Koselleck, Reinhart Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik 

(2004) s. 14. 
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    Denna definition har funnit frön hos Foucault tänkande. Foucault menar, att för att vi 

överhuvud ska kunna tala om en diskurs, så måste det finnas ett vetande, aktörer som sprider 

detta vetande samt ett vetandets gräns med väktare.109 Diskursbegreppet hos Michel Foucault 

utvecklades till något som inneslöt mer än bara språkliga utsagor. Foucault studerade hur 

dessa utsagor eller vetande ”[omsattes] i praktiken, samt vilka institutionella arrangemang 

som [hade] vuxit fram kring dem”.110 Foucault visar hur dessa praktiker och institutioner både 

producerar och sprider ett vetande, samt hur både språk och praktik konstituerar diskursen och 

de sociala relationerna. En diskurs, menar Foucault, ”markeras av åtbörder, attityder, sätt att 

vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner”. 111  I den mån denna uppsats är en 

diskursanalys, handlar det således om att studera hur språk och praktik används av AVF för 

att forma en medborgerlighet och utestänga en annan. Det som diskurs har gemensamt med 

begrepp är att det är gränslandet som är det intressanta – vad de inkluderar respektive 

exkluderar. När jag från avstånd närmade mig mitt forskningsområde, kunde jag därför inte 

undgå att se att AVF, i utsagornas förlängning byggde katedraler kring medborgaren. Centralt 

i denna undersökning är att förstå att diskurs ”inte bara är en yta att fästa tecken på, den är en 

operator”.112 Om AVF lyckades befästa ett medborgerligt vetande hos medborgarna, och vilka 

uttryck det fick är inte denna uppsats fokus. Istället studeras AVFs avsikter och 

ansträngningar att forma och sprida en medborgerlig diskurs – hur AVF använde sig av 

medborgaren för att forma och sprida ett socialt vetande och att ta den politiken makten. 

1.5  Mål- och syftesredovisning 

Hittills har jag hävdat att det saknas en bredare förståelse över medborgarbegreppets plats, 

mening och funktion inom AVF. Vidare att begreppets sociala och politiska, likväl som dess 

retoriska och praktiska funktion bör tillägnas större uppmärksamhet i svensk forskning.  

Det övergripande målet i denna studie är således att påbörja en kartläggning av den 

medborgerliga diskursen inom högern och de praktiker som är knutna till denna diskurs. 

Praktikerna studeras utifrån ett språkligt och diskursivt perspektiv. En fullständig 

kartläggning av dessa ligger långt bortom denna uppsats räckvidd. Istället har arbetets syfte 

och huvudfråga fått styra arbetet (se nedan). 

                                                        
109 Foucault, Michel, Diskursens ordning (1993) s. 1-30. 
110 Nilsson, Roddy, Foucault: en introduktion (2008) s. 54. 
111 Foucault, Michel, Diskursernas kamp (2008) s. 181. 
112 Ibid., s. 182. 
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    Studiens syfte är att undersöka medborgarbegreppets mening och funktion inom AVF 

kopplat till förbundets tillskyndande av medborgerliga verksamheter och praktiker mellan 

1915–1936. 

1.5.1 Frågeställningar 

Arbetets styrande fråga: 

 

Vilka är de sociala och politiska teman/diskussionspunkter under perioden som triggar AVF 

att föra en diskussion om medborgaren och medborgarens roll, samt tillskyndar uppkomsten 

av AVFs medborgerliga verksamheter och praktiker?  

 

 

Delfrågor: 

 

1) Vilken mening hade medborgarbegreppet för AVF? 

2) Vilken social och politisk funktion hade medborgarbegreppet för AVF?  

3) Förändrades synen på medborgaren, alternativt medborgarbegreppets mening/funktion, för 

AVF under perioden? 

1.6 Källor: urval och kritiska reflektioner 

De källor som kommer att användas stammar i främsta rummet ur moderata samlingspartiets 

arkiv på riksarkivet i Stockholm, kungliga biblioteket, och riksdagsbibliotekets arkiv.  

I urvalsprocessen har sökts efter AVFs diskursiva material kopplat till medborgarbegreppet 

och medborgarverksamheterna. Det rör sig således om tryckta alster med kommunikativt syfte 

mot och för en publik. Här har således riksdagsdebatter, mötesprotokoll från arbetsutskott och 

verksamhetsberättelser undantagits. Istället har sökljuset riktats mot tal, skrifter, pamfletter, 

flygblad och böcker av AVF eller till de olika verksamheterna i övrigt tongivande aktörer där 

medborgarbegreppet diskuterats.  

     Jag fann att den livligaste diskussion om medborgarbegreppet och verksamheterna stod att 

finna i tidskriften Medborgaren. Denna publicerades första gången 1915, med tiden 

månatligen. Varje årsband rymmer i snitt 400 sidor. Utslaget på 22 år så har ca 9 000 sidor 

text gåtts igenom efter medborgardiskussioner. Tidskriften utger sig explicit för att vara ett 

forum för konservativ ideologi, debatt och informationscentra för sina medlemmar. 

Tidskriftens centralitet synliggörs bland annat av att det är i den som kursledarna och 
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kursdeltagare diskuterar skol-/kursverksamheten – det är här litteraturlistorna publiceras. Det 

är delvis genom den som annan medborgarlitteratur synliggjorts som tillhör uppsatsens 

”medborgararkiv”. Här kan t.ex. Gustav Aldéns Medborgarens bok och Nils Herlitz 

Medborgaren och staten nämnas. 

    En andra mer systematisk källa har funnits i Arvid Lindmans tal. Här har en avgränsning 

varit nödvändig. Tal av Ernst Trygger och Gösta Bagge förekommer mer osystematiskt. De 

senares tal används bara då jag funnit att de inte kunde utelämnas; då andra aktörer explicit 

knutit medborgardiskussionen till deras yttranden. Att Lindman var ordförande för AVF 

under hela undersökningsperioden (undantaget 1936) och att han varit drivande eller/och 

deltagande i medborgarverksamheternas tillskyndande och öppnande har fått styra valet. 

Övriga källor såsom dagstidningar förekommer i materialet och spelar då en kontextuell roll. 

    Källkritiskt är texternas tendens en förutsättning. Det är ett konservativt partis yttranden om 

och verksamheter kring medborgaren som studeras. Tillfälliga yttranden beaktas likväl som 

de mer centrala aktörerna inom AVF eller i verksamheterna då de tillsammans utgör AVFs 

medborgardiskurs’ talesmän och väktare. De är alla del i medborgardikursens tillkomst, 

accepterande, formering och spridande. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. Efter detta inledande kapitel, där problemformulering, 

kontextualisering, forskningsläge, syfte, metodologi och källhantering utgjort huvudakten, 

följer de tre empiriska kapitlen. Dessa börjar med korta kontext- och bakgrundsteckningar och 

är tematiskt och kronologiskt uppbyggda. Kapitlens teman relaterar på olika sätt och grad till 

medborgarbegreppet och tillskyndandet av de medborgerliga verksamheternas förverkligande. 

Kapitel 2 har formen av mer övergripande introduktion till kapitlen 3–4. Detta har behövt 

göras av utrymmestekniska skäl. Kapitel 3–4 tematiserar de diskussioner som upptagit 

diskursen om medborgaren och tillskyndandet av de medborgerliga verksamheterna allra 

tydligast. Samtliga empiriska kapitel avrundas med en sammanfattande diskussion. I Kapitel 5 

redovisas, utvärderas och diskuteras uppsatsens slutsatser kopplat till det inledande kapitels 

föresatser och forskning och avslutas med ett par ord om vidare forskning. Uppsatsen avslutas 

med en engelsk sammanfattning av arbetet i stort. 
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Kapitel 2: Fostringsverksamheternas tillskyndande 

2.1 Inledning och bakgrund: verksamheter och praktiker 1911–

1935 

Mellan 1911 och 1914 hade ombudsmannen Gustav Gustavsson bedrivit politiska kurser i 

retorik i syfte att fördjupa agitationskraften bland landets kommun- och riksdagsmän i 

valtider. Åren 1915–1916 initierades tanken om en konservativ medborgarskola, samtidigt 

som en mer organiserad verksamhet kring medborgarbildning tog fart inom AVF. 

Arkitekterna bakom denna verksamhet var Birger Peterson, redaktör för tidskriften Allmänna 

valmansförbundets månadsblad (hädanefter kallad Medborgaren – ett namn den erhöll fr.o.m. 

februari 1920). Arvid Lindman hade i Peterson en förtrogen vän som regelbundet varit honom 

behjälplig som talskrivare.113 Peterson var tillika styrelseledamot i det på hösten 1915 startade 

Sveriges nationella ungdomsförbund (SNU). Ett av SNUs mål var att fostra ungdomar (ca 18–

35 år) i fosterlandskärlek och offervilja. 114  Den andra centralfiguren beträffande 

kursverksamheterna var skriftställaren Gustav A. Aldén. Aldén sågs som något av en 

medborgarfader inom AVF, tack vare hans gärningar i kursverksamheterna, hans insikter i 

medborgarrätt samt genom bokserien Medborgarens bok som användes som litteratur i 

kurserna. 

    År 1920 riktades kursverksamheten tydligare om mot kvinnorna. Det är samma år som 

AVF bildar Centrala kvinnorådet (CK). CK var ämnat att bedriva valarbete, bilda 

kvinnoklubbar ute i landet och upplysa kvinnor om deras medborgerliga förpliktelser, men 

även att fungera som en överorganisation för högerns kvinnorörelser.115 Förgrundsgestalten 

här var Alexandra Skoglund, ofta på upplysningsturné genom landet med herrar Peterson och 

Aldén. På den senares förslag skulle det centrala ansvaret för medborgarkurserna från 1920 

delegeras ut på lokal nivå och i första hand riktas mot kvinnorna.116  Medborgarkurserna 

intensifieras under 1920-talet. Hur arbetet fortlöpte synliggjordes bl.a. i kvinnornas egen spalt 

                                                        
113 Anderson, Ivar, Arvid Lindman och hans tid (1956) s. 310, 376. 
114 Harald Hjärne och Rudolf Kjellén anses vara initiativtagare till SNU, som redan från början hade 

starka band till studentföreningen Heimdal i Uppsala. Wärenstam (1965) s. 1-3. 
115 För ingående diskussion om konflikten mellan framförallt SMKF och AVF/CK, se Nicklasson 

(1994). 
116 ”En medborgar- och kommunalkurs”, Medborgaren 1920:1, s. 14. Jfr ”Där vapnen hvässas”, 

Medborgaren 1922:1, s. 8. 
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i Medborgaren – ”Arbetet med kvinnorna”. Från 1925 tillsattes den första kvinnliga 

redaktören i tidskriften varmed kvinnorna fick en egen avdelning. 

    Sommaren 1931 etablerades Högerns kvinnliga medborgarskola i Strängnäs. Kungstanken 

för denna och Högerns Medborgarskola i Gimo (Uppsala) 1935 var att de skulle fungera som 

plantskolor för konservativ politisk aktivitet och ett medborgarhem för medborgarandans 

fostrande. Under tiden hade SNUs kopplingar till nazistiska idéer och deras försök att bilda 

eget parti resulterat i att banden till AVF klipptes av vilket medförde en omorganisation av 

ungdomshögern. Konservativ Ungdom (KU) och Högerfront skulle ersätta förbundet och bli 

en del av AVF som SNU aldrig varit. Med en tydligare aktiv linje gavs de förtroendet att 

organisera medborgartågen. 

    Dessa verksamheter och deras praktiker utgör ramverket inom vilket medborgaren 

diskuterades, fostrades, och aktiverades. Uppgiften i detta kapitel har varit att tematisera de 

diskussionspunkter jag funnit utgöra de främsta bränsledepåerna för AVF att bygga egna 

verksamheter och praktiker kring medborgarnas fostran och aktivitet. Dessa teman, liksom de 

i kapitel 3 och 4 härrör således till den kontextuella aspekten av medborgarbegreppet och 

leder diskussionen mot en representativ och referentiell förståelse.  

2.2 Vänstern och bondeförbunden som orienteringspunkter: 

1915–1936 

Redan från starten 1904 var Valmansförbundet en lös konservativ-moderat anslutning med 

uttalat ovilja mot partibildning.117 Detta skulle till stora delar hålla i sig fram till mitten på 

1930-talet, men kom att accentueras vid olika tillfällen. Vad socialdemokratin och sedermera 

bondeförbunden gjorde var därtill att, som högern såg det, splittra landet genom att söka binda 

vissa klasser till sina partier. Den antipatiska retoriken inom högern kring ”klassväldet” 

accelererar åter efter bondeförbundens tydligare aktioner att fånga upp bönderna ute på 

landsbygden. Lindman hade varit orolig över bondeförbundens kiv och såg uppdelningen 

mellan stad och land som en försvagning. 118  AVF hade fram till 1915 samlat sina 

ansträngningar kring valen med konsekvensen att socialdemokratin och sedermera 

bondeförbunden ostört kunde utveckla sina organisationer.  

                                                        
117 ”Arvid Lindman och Allmänna valmansförbundet”, Medborgaren 1922:9 s. 9.  Jfr Nilsson (2000) s 

7. 
118 Anderson (1956) s. 251. 
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     Redan de första numren av tidskriften hösten 1915 är fulla av diskussioner kring hur detta 

ska tacklas. Artikeln ”Mellan valen” anser att nya tider kräver en organisationsöversyn. 

Politik kan inte bara begränsas till valen, även däremellan måste kampen föras för att 

”åstadkomma massverkan […] för att vinna gehör för en idé eller uppfattning”.119 Framförallt 

hade SAP de senare åren breddat sin verksamhet från stad till landsbygd - från 

industriarbetare till ”jordbruksbefolkningen, arrendatorer, statare, torpare och drängar”. 120 

Arbetarrörelsen uppfattas ha en överlägsen uppsamlingsapparat och artiklarna är inte utan 

avund. ”Ty hur föga föredömlig den socialistiska propagandan än må vara […] just i arbets- 

och offervilja hafva vi ovillkorligen åtskilligt att lära av ’våra vänner socialdemokraterna’”.121  

    Från 1916 förs en artikelserie i Medborgaren över hur AVF bör ställa sig till de båda 

bondeförbunden som just kommit in i riksdagens andra kammare.122 Bondeförbundet hade 

bildats 1913 och den gren som i stort var ett resultat av bondetåget – Jordbrukarnas 

riksförbund - bildades 1915. De båda grenarna gick samman 1921.123 Båda ansåg man hade 

”på sista tiden fått alltmera vind i seglen och bildat en myckenhet avdelningar […]. Rörelsen 

torde nu hava nått den omfattning, att den icke längre kan eller får bagatelliseras”.124 Att 

bönderna skulle gå till vänster finns det ingen anledning att oroa sig över, menar författaren. 

Artiklarnas främsta bekymmer är förbundens kamp och klassagitation. ”Sina politiska 

intressen hafva jordbrukarna nämligen gemensamt med så många andra rättskaffens och 

välsinnade medborgare”.125 Medborgarbegreppet används bara en gång i serien och då i syfte 

att förena och förmå förbunden att inse den splittringens väg de har påbörjat.  

    I artikelserien över socialdemokratins organisation framhålls även behovet av egna folkets 

hus.  

Sammanträdena i städerna böra icke hållas på några socitetssalar eller restaurantlokaler, som 

kanske en del medlemmar dra sig för att besöka, utan på enkla, lätt tillgängliga lokaler. Bäst i 

egna föreningslokaler, och inom parantes bör här framhållas hur dylika motsvarigheter till de 

socialistiska ”folkets husen” och godtemplarhusen för högerrörelsen skulle kunna få än större 

betydelse än den de haft för dessa rörelser.126 

                                                        
119 ”Mellan valen”, Medborgaren 1915:1, s. 2. 
120 ”Den röda faran”, Medborgaren 1915:1, s. 6-8. Citat s. 6. 
121 Ibid., s. 8. 
122 ”De politiska bondeförbunden”, Medborgaren 1916:1 s. 1-4. Jfr Medborgaren 1916:7 s. 4-6. 

1917:1 s. 11. 1917:8 s. 6. 1917:8 s. 8, 1918:1 s. 6. 
123 <http://www.popularhistoria.se/artiklar/partiernas-historia-centerpartiet/> [19/11-2015]. 
124 Medborgaren 1916:1, s. 1-4. Citat s. 1. 
125 ”De politiska bondeförbunden”, Medborgaren 1916:7, s. 4-6. Citat s. 6. 
126 ”Högerns förnyelse”, Medborgaren 1920:5, s. 98. 
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Under hela 1920-talet kämpar AVF med att få till stånd en organisation som kan mäta sig med 

övriga partiers i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet. Och ännu 1931 möttes Wellins 

förslag i Arbetsutskottet om utökade arbetsmetoder, med tanke på socialdemokratin och 

Bondeförbundet, på hårt motstånd.127 Detta skulle, som vi kommer se, ändras i maj 1933 

påtvingade av svallvågorna från Nazityskland. 

2.3 Ungdomen: 1915–1936 

Tanken på en konservativ medborgarskola formuleras första gången 1915 i anslutning till 

diskussionen om ungdomen som problem och resurs. Även här intar arbetarrörelsen rollen av 

pådrivare. ”Den bristfälliga medborgerliga fostran som dessvärre ännu består vårt lands 

ungdom, kommer härvid de falska profeterna väl till pass”, varför ett ”planmässigt 

ungdomsarbete” brådskar.128  

Den behöver få sin historie- och samhällskunskap fördjupad, sitt medborgarsinne väckt och sin 

pliktkänsla stärkt. […] Bäst vore, om vi kunde få till stånd en nationell folkhögskola 

motsvarande socialdemokratiernas Brunnsvik och godtemplarnas Vendelsberg, en 

medborgarskola sålunda, dit kunskapstörstande unga män och kvinnor finge komma och hämta 

vetande och vägledning.129 

I samband med SNUs målformulering samma år framhåller N. P Ollén just uppfostring till 

plikt och offer som förbundets primära syfte. Speciellt då ”trögheten och njuggheten bland de 

nationellt sinnade samhällsklasserna ofta [är] häpnadsväckande stor”.130 Men det är inte bara 

inom högern som tågan är låg, även ”de redliga männen af Sveriges allmoge” som tystnat 

efter Bondetåget 1914.131  Författaren till ”Den 6 Februari” föreslår därför denna dag till 

högtidsdag som ”rätt anordnad kunna bli en mäktig vädjan till medborgarsinne och offervilja” 

och befästa ”det urgamla bandet mellan konung och folk”.132  

    Samma tema fastslår Aldén i ”Våra medborgerliga rättigheter och den bristfälliga 

kunskapen därom”. 133  Här utvecklar han inte blott relationen folk-kung som en av 

                                                        
127 Riksarkivet (RA) Moderata samlingspartiets arkiv II (M-arkiv II) 

Arbetsutskottets/Förvaltningsutskottets protokoll A4:1. Från 28/5 1931. 
128 ”Striden om ungdomen”, Medborgaren 1916:3/4, s.10. 
129 Ibid., s. 10-11. 
130 ”’En stark offervilja måste fostras fram’”, Medborgaren 1915:3/4, s 7. Njugghet har enligt SAOB 

vid tiden betydelsen snålhet eller överdriven sparsamhet. 
131 ”Den 6 Februari”, Medborgaren 1916:1, s. 10. 
132 Ibid., s. 10. 
133 ”Våra medborgerliga rättigheter”, Medborgaren 1916:6, s. 4-6. 
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konservatismens grundpelare för gemensamheternas tryggande.134 Vänstern, menar han, lutar 

hellre åt de engelska, amerikanska och franska rättighetsförklaringarna,  

men sällan veta de vad det innebära att vara svensk medborgare, och ännu mindre hvilka 

uråldriga vidsträckta fri- och rättigheter svenska medborgarskapet medför och att den går 

tillbaka så långt som det finns en svensk historia. Den återfinnes i våra aldra äldsta lagar, som 

konungen och folket svuro hvarandra, och sedan i landslagens konungabalk. Den har sedan 

genom olika författningsreformer nästan ordagrant öfvergått till vår nu gällande 

regeringsform.135 

Aldén mytologiserar medborgarbegreppen och använder historien för att positionera en 

högerförståelse av medborgarbegreppet mot en vänsterförståelse. Artikeln i helhet synar 

vänstern (socialdemokrater och liberaler) där medborgarbegreppet menas vara inlånat; inte av 

samma tradition eller ålder; inte sprungen ur den svenska historien. Vänstern aktar inte det 

’svurna’ kontraktet mellan folk-kung. De erkänner rättigheter men inte skyldigheter: plikt 

eller ansvar. De erkänner inte den svenska traditionens kontinuitet gällande personlig frihet, 

äganderätt och religionsfrihet. Aldén betonar i sammanhanget vikten av att plocka upp och 

fostra ungdomen.  

    Det finns inom AVF även en medvetenhet om att tidigt ”inarbeta vanor”.136 Parallellen dras 

åter mot ”arbetarekommuner och fackföreningar, ungsocialistiska och socialdemokratiska 

klubbar”. Att ”söndag efter söndag, år efter år få ta del av denna gemenskap blir en faktor i 

folkets medvetande, något, som fyller ett visst behov och som därför också har en viss makt, 

omedvetet eller medvetet”.137  

    Också den allmänna utbildningen ses som ett problem. Aldén menar att både folkhögskolor 

och universitet hittills hämmat nationella intressen. Hos dessa råder istället ”den nationella 

förslappningen och dåsigheten” varför det bl.a. gäller att finna lärare som ”äro varmt och 

djupt gripna av de nationella uppgifterna”.138 Aldén menar att medborgarskolan ska vara för 

både män och kvinnor – men för de senare räcker sommarkurser.  

    Johannes Kolmodin – vid tiden september 1916 ordförande för SNU – anser att den andliga 

upplösningen främst är orsakad av vänstern.139 Användandet av staten efter eget godtycke, 

folksuveränitetsprincipens dogm om majoritetsviljan, samt utilitarismens etik om det flesta 

                                                        
134 Nilsson, Torbjörn, ”Med historien som ledstjärna”, s. 82-85. För vidare diskussion se kapitel 4. 
135 Medborgaren 1916:6, s. 4. 
136 ”Om studiers nödvändighet och om hur och hvad man skall läsa”, Medborgaren 1917:1, s 12. 
137 Ibid. 
138 ”En nationell folkhögskola”, Medborgaren 1916:5 s. 1-4. Citat s. 2. 
139 Ibid., s. 3-4. 
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antalets bästa, ser Kolmodin som de största ’fiender’ som ”infiltrerats i folkmedvetandet”.140 

En medborgarskola enligt konservativ modell skulle därför tjäna till ett ”omslag i 

folkmedvetandet” – en ”kraftkälla […] för det stora målet: att skapa ett nytt Sverige”.141    

    Den tidiga linjen var att ungdomsrörelsen hos högern skulle stå utanför politiken ”till dess 

de självständigt kunna bedöma de föreliggande problemen”.142 Trots att demokratiseringen 

förändrade villkoren och att en debatt föregicks inom AVF under hela 1920-talet skulle 

erfarenhet fortfarande gå före ungdomlig tåga. Här tydliggjort i SNUs nya program 1923: 

”Målmedvetet och konsekvent böra de unga fostras till kunniga och ansvarskännande 

medborgare, skickade för offentliga värf”.143 Denna linje skulle ändras först i.o.m. konflikten 

mellan AVF och SNU 10 år senare.144 Men fortfarande 1930 tydliggör Lindman vikten av 

fostran och erfarenhet. 

[I] nuet måste den [ungdomen] rusta sig – med ledning av erfarenheten – mot framtiden. […]. 

En ungdom som är medveten om sin egen ställning och sin egen uppgift måste ovillkorligen 

samhörighet med dem, som framförallt sätta tryggandet av rikets framtid. […]. ’Den [svenska 

konservatismen] sätter fosterlandet främst, dess väl över individers och klassers intressen’. 145 

Lindmans tal ovan till Ungsvenska föreningens 25 års jubileum i Göteborg 1930 får i hög 

grad tillägnas SNUs företagsamhet till vilket Ungsvenska förbundet var knutet.146 Att SNUs 

allt starkare drag mot handling måst ha haft inverkan på den nya ”aktivismen” inom de nya 

ungdomsförbunden får nog anses som troligt. 

2.4 Människosyn och medborgerliga gränsvärden: 1915–1936 

   Artiklarna ovan snuddar vid nästa stora ämne som debatteras inom AVF och behandlar 

synen på människan och den svaghet som krupit sig in även i de borgerliga leden och som 

manar till fostran. Men folket är varken dumt eller illvilligt, menar en författare, ”’folket är 

gott i sin innersta rot’”. 147  Genom högerns brist på närvaro i media har dock 

                                                        
140 Ibid., s. 3. 
141 Ibid., s. 4. 
142 ”Ungdomsverksamheten”, Medborgaren 1923:2, s. 34. 
143 ”Nationella ungdomsförbundets nya arbetsprogram”, Medborgaren 1923:2, s. 47. 
144 Jfr Wärenstam (1965). Främst kapitel 3-6. 
145 Lindman, Arvid, ”Konservatismens program – ett program för svensk ungdom. Fördrag vid 

Ungsvenska Förbundets i Göteborgs tjugofemårsjubileum den 4. november 1930”, s 12-13. 
146 Wärenstam (1965) s 2, 101, 111. 
147 ”Okunnigheten – vår farligaste motståndare”, Medborgaren 1917:3/4, s. 17-20. Citat s. 17. 
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vänstersynpunkter fått stå oemotsagda. ”[D]et är den djupaste politiska okunnigheten” som 

behöver bekämpas, och därför räcker inte valmöten.148 

    Över Bondeförbundets debut i riksdagen 1917 är Aldén bekymrad. Särskilt med tanke på 

”huru mycket som ännu brister i vår allmoges medborgerliga uppfostran”.149 Aldén menar att 

Bondeförbundet, genom att utesluta de moderata bönderna, har spelat radikalsocialisterna i 

händerna och ökat deras antal i andra kammaren. Väl där, bidrog de till att ”en 

socialdemokratisk stadsbo och snickare i stället för en erfaren lantman!!” tog “plats i 

stadsutskottet”. 150  Denna ’politiska fåkunnighet’ rådes bot på endast genom ”allvarligt 

genomgående medborgerligt upplysningsarbete”.151 I artikeln ställer Aldén industrialism mot 

modernäringens intressen; stad mot land; snickare mot bonde; socialdemokratiskt, egoistiskt, 

”dimmiga och svamlande världsborgar-utopier” mot historiskt förankrade ”samhällsband”.152 

Aldén ser positivt på böndernas uppvaknande såsom ”ryggraden i den svenska statskroppen”. 

Men tillägger att ”denna glädje vardt snart bemängd med djupt vemod när man såg, huru 

mycket som ännu brister i vår allmoges medborgerliga uppfostran”. 153  Accentuerat av 

världskriget har även folksjälens innersta råa instinkter och böjelser enligt Aldén därtill 

kommit fram. Motverkas inte detta finns risken att ”samhällsbanden skola lossna och vi 

återföras till barbariets och näfrättens tider”.154 

    Men alla är inte rädda för det nya. Arvid Bjercking menar att likt vänstern ”måste vi vara 

på språng efter nya uppslag och draga nytta af människors kända svaghet”. 155 

Medborgarkurserna menar Bjercking ska förutom att fördjupa den politiska kunskapen, vara 

till för att locka väljare till högern och stärka banden inom leden. T.ex. bör även kurser 

”förläggas till vintermånaderna då lantmännen ha lättast att disponera sin tid”.156 Det finns 

dock skillnad på hur mycket politik var och en tål. ”Den stora massan av valmanskåren bör få 

den endast teskedsvis, helst uppblandad med något smakämne”.157 

    Åren efter demokratiseringen finns en oro för att förändringen medför en ”tilltagande 

valtrötthet och parlamentsleda”.158 Det har fått till konsekvens att den politiska neutraliteten 

                                                        
148 Ibid., s. 17-18. 
149 ”Bondeförbundets debut i riksdagen”, Medborgaren 1918:1, s. 6-7. Citat s. 6. 
150 Ibid., s.7. 
151 Ibid. 
152 Ibid., 6-7. 
153 Ibid., s. 6. 
154 Ibid., s. 7. 
155 ”Medborgarkurser och skriftspridning”, Medborgaren 1918:4, s. 70. 
156 Ibid., s. 71. 
157 Ibid. 
158 ”Politisk neutralitet”, Medborgaren 1921:5, s. 97-98. Citat s. 97. 



 44 

som varit befogad under kriget ersatts av s.k.  ”politiska neutrer”. Den ”stora , tröga och slöa 

massan [är] den svåraste fiende man har att bekämpa […]”. 159  Författaren gör klart att 

neutrerna karaktäriseras av tankelättja, själviskhet och feghet. Speciellt ”kvinnorna i de fallen 

stå framför männen”.160       

    Valtröttheten vid 1919 års landstingsval ser dock en författare som en framgång för högern. 

Dels för att de förhoppningar vänstern hade på den utsträckta medborgarrätten grusades, dels 

för att ”människor som sakna samhällsintresse afhålla sig från att rösta.  Det är tvärtom ägnat 

att väcka tillfredställelse“.161 Artikeln trycker på vikten av upplysningsarbete i allmänhet och 

bemötandet av socialdemokratins ”bröd och skådespel” i synnerhet, ”så att den vidsträckta 

medborgarrätt som vårt folk har fått må komma att allmänt uppbäras af medborgarsinne och 

medborgerligt ansvar”.162 De senare begreppen kommer att studeras närmare men får i stort 

ses som bärande begrepp för medborgarbegreppet inom AVFs medborgardiskurs. Det är just 

avsaknaden av medborgarsinne och medborgaransvar som utgör skiljelinjen för  

medborgarbegreppet i högerns positiva bemärkelse och, som vi kommer se, begrepp som 

neutrer, massan, men även begreppet folk i allmän mening och klassmänniskan. 

    I en intervju i Nya Dagligt Allehanda hösten 1927 angående demokratin som styrelseform 

uttrycker Lindman sin oro över massans okunnighet och demagogers landvinningar. 

För att demokratien skall kunna bliva nyttig för ett land, måste den medgiva åt de bästa och 

klokaste att bestämma. Beklagligtvis handlar den icke på detta sätt, massorna hava en alltför 

begränsad synvidd: deras avgöranden få bero på känslostämningar och tillfälligheter.163 

För Lindman är en medborgare rationell och låter sig inte styras av känslor. Detta ligger som 

vi kommer se i nästa kapitel även kvinnorna i fatet.   

   I Medborgaren 1927 gör Fil. Dr. Gustaf Olsson ett försök att utröna varför socialdemokratin 

lyckats engagera sin valmanskår. Han delar in medborgaren i tre grupper: passiv, neutral och 

aktiv. Olsson menar att socialdemokratin har ’tvångsanslutit’ de första två grupperna eller 

utsatt dem för ”presspropagandan”.164 Men i jämförelse med arbetarrörelsen menar Olsson att 

högerns stora problem är deras oförmåga att attrahera den tredje, aktiva gruppen till politikens 

verksamhetsområden. Av hävd utgörs denna grupp i högern av personer som har skött sina 

                                                        
159 Ibid., s. 97. 
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161 ”Framgången”, Medborgaren 1922:10 s. 181-182. Citat s. 182 
162 Ibid., s. 182. 
163 RA, Moderata samlingspartiets arkiv I, Moderata samlingspartiets trycksamling 1911-1964 

(Trycksamling) Vol. 9, nr. 337, ”I dagens politiska frågor: En intervju i Nya Dagligt Allehanda och 
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privata verksamheter. ”I det motsatta lägret leva de verksamma krafterna i stor utsträckning 

på politiken”.165  Olsson pekar på att högermännens tid tar annat i anspråk och att ”den 

ledande gruppen är hoprafsad från de mest skilda håll, från förvaltningen, näringslivet, 

bankvärlden, domstolsväsendet, jordbruket och otaliga andra verksamhetsområden”.166 

    Det ideala borgerliga samhället menar Olsson  

är till ytterlighet differentierat, var och en sköter sitt, ju mindre beröring han har med andra 

yrken, stånd och klasser, dess bättre hans egen samhälleliga gärning. Så länge ingen klass, ingen 

enskild del av samhället på våldsamt sätt söker mästra övriga medborgarkategorier, är en sådan 

uppdelning av befolkningen i hermetiskt slutna bestånd från kulturens och arbetsfördelningens 

synpunkt uteslutande lycklig.167 

Om denna ordning skall kunna fortbestå menar Olsson, så måste, tvingade av vänstern, den 

yngre och äldre högern utöka sin politiska delaktighet. Kopplat till en medborgerlig fostran 

använder Olsson ordet ”bindemedel” upprepade gånger. Det borgerliga samhället Olsson 

redovisat kan etableras om en medborgerlig fostran sluter leden inåt och sprider sig i 

samhällskroppen. Här synliggörs medborgarfostran som ett vapen i kampen mot 

socialdemokratin såväl som dess funktion att binda de egna leden samman. Olsson 

konkluderar: För såvida inte ”gemensamma diskussioner utjämna[r] missförstånden och 

överglätta[r] friktionsytorna, når propagandan aldrig full effektivitet”.168 

     Hos Olsson synliggörs idén att åtskilda klasser eller medborgargrupper är en förutsättning 

för ett helt och fungerande samhälle. När yrken, klasser eller ’medborgarkategorier’ blandas 

riskerar samhället att brytas sönder. Samhällets väl ligger i att denna medborgarordning 

säkerställs. Den svenska högern är ett nationellt parti. ”Den sätter fosterlandet främst, dess väl 

över individers och klassers särintressen” som det står i partiprogrammet.169 Medborgarens 

plikt är samhällets/nationens/fosterlandets. Här i lektor Sandwalls ordalag: 

Samhället kan icke göra sig självt lyckligt och starkt, men lyckliga och starka individer göra ett 

lyckligt och starkt samhälle. […] En medborgarsinnets renässans, en pånyttfödelse av mandom 

och pliktkänsla är det primärt nödvändiga. Ha vi mistat vårt livsmål och våra ideal, så bli vi 

aldrig lyckliga, hur än samhället öser över oss reformer och rättigheter. Skulle verkligen bristen 

på medborgaranda inför riket och inför våra samhälleliga plikter vara mera allmän och hava gått 

in vårt väsen, så är utan tvivel nedgångens väg beträdd för vårt land och vårt folk. Då kan inga 
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nya reformer bota revorna, inga samhällspiller, inga patentmedel göra oss friska. Ty då äro vi 

sjuka som individer, som medborgare, och sådana vi äro blir samhället, Sveriges rike.170 

Här förstår vi varför det är så viktigt att medborgaren utför sin plikt och att denne fostras i 

medborgaranda. Förutom en reformivrig vänster, uttrycker Sandwall en djupare oro för att 

medborgarens historiska plikt för samhället och riket har gått förlorat. Härav behovet av 

medborgarsinnets återkomst.  

    B. Petersons skrift ”Bättre människor, bättre samhälle” författades 1916 under krigsårets 

svårmod och fattigdom. Den användes kontinuerlig i kursverksamheten och skulle år 1927 

komma att ingå i en sammanställning av Petersons alster vilket påvisar ämnets fortsatta 

aktualitet.171 Att reformera människan och ingjuta i denne en vilja är en central utgångspunkt i 

programmet medborgarfostran. 

Mycket av det vi i vanligt tal kalla för social nöd bottnar i själva verket i mänskliga fel och 

brister, och lärer icke kunna avlägsnas med mindre man reformerar människorna. Det är den 

andra stora sanningen som högerpartiet vill inskärpa. Bättre människor, ett bättre samhälle! 

Framförallt måste viljelivet härdas och stärkas. Därför blir vårt sociala program i så hög grad ett 

uppfostringsprogram.172 

    Högermannen och historikern Nils Herlitz, en av ’uppfostringsprogrammets’ ansvarige i 

rollen som rektor för Medborgarskolans kursverksamhet, visar att diskussionspunkten om 

människans svaghet, ännu vid mitten av 1930-talet fortfarande var aktuell. Herlitz gav hösten 

1935 en serie radioföreläsningar i ämnet ”Medborgaren och staten” som även kom ut i 

bokform. Herlitz menar att ”det är en genomgripande förändring som sker med det svenska 

folket och staten” och ser en risk med att medborgarens roll håller på att inskränkas till ”korta 

ögonblick – till valtillfällena”. 173  Här synliggörs åter mytbildningen kring 

medborgarbegreppen. 

Det aktiva medborgarskapet, sådant det en gång blomstrat i vårt land, har varit det starkaste 

bandet mellan stat och folk. Den offentliga tjänsten har gjort de styrande delaktiga i styrelsens 

makt och ansvar. […] Den har skänkt förmåga att skjuta parti- och gruppintressen och enskilda 

behov åt sidan. […] Den har förankrat statens liv i folkets hjärtan. Och ännu har icke någon 

fastare grund för en statsstyrelse kunnat uttänkas.174 

                                                        
170 Medborgaren 1927:11, s. 418. 
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Herlitz ser att den moderna statsapparaten kräver mycket av medborgarna. Men menar 

samtidigt att ”det är en allvarlig sak, att hundratusenden av medborgare i grund och botten stå 

helt likgiltiga för det samhälleliga arbetet. Med sin passiva inriktning bilda de ett dött element 

– aktiva medborgare i anda och sanning bliva de aldrig, även om de utan omdöme och utan 

vilja, avgiva sina röster i allmänna val”.175  

2.5 Högerns medborgarskolor: 1931–1935 

Medborgarkurser för kvinnor hade mer planmässigt och organisatoriskt åstadkommits genom 

tillkomsten av CK 1920. Kursernas längd och innehåll hade varierat och det hade främst varit 

på somrarna som längre sammanhängande kurser hade ordnats. När så CKs kvinnor, främst 

Alexandra Skoglund och Elna Pehrsson, lyckats finansiera projektet, såg man fram emot 

”årligen återkommande längre utbildningskurser”. 176  Syftet med skolan var ”att utbilda 

dugliga och ansvarskännande medborgare i partiets och samhällets tjänst. Med praktisk 

duglighet måste förenas teoretisk duglighet”. 177  Om den första kursens innehåll skriver 

Skoglund: 

Denna kommer att omfatta föreläsningar i kommunalkunskap, statskunskap, nationalekonomi, 

religiösa, etiska, sociala, ekonomiska och valtekniska frågor samt övningar i mötesteknik, 

talteknik, diskussion och agitation. Ämnena komma att grupperas i fyra avdelningar, en för 

varje vecka. Endast de bästa föreläsare och övningsledare, kvinnliga som manliga, komma att 

anställas.178 

De 40 deltagare som erhölls plats skulle drillas mellan kl. 9 på morgonen till 18.30 på kvällen. 

Förmiddagar var tillägnade föreläsningar och eftermiddagar ”praktiska övningar” som 

inkluderade mötesteknik och talteknik. 179  Examinationen skulle kulminera i en 

medborgarfest. Nu skulle högern äntligen kunna mäta sig med ”[l]iberaler, socialister och 

kommunister” i sin strävan att ”fostra kvinnor för sina syften”.180 Att även liberalerna hade 

öppnat en medborgarskola med sikte på den intellektuella kvinnliga ungdomen hade inte gått 

Medborgaren förbi.181  
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    Vid invigningen hölls b.la. följande anförande av friherinnan Elsie Mannerheim: 

”Talarinnan framhöll, att i och med att kvinnorna mer kommit med i det offentliga livet, beror 

utvecklingen också mycket mer på dem”.182 Förutom hemmet ”som först ska äga deras arbete 

och omtanke, skall deras intresse och verksamhet sträcka sig allt vidare ut över det stora 

hemmet, Sverige. Ty kvinnorna måste lära sig att se i stort, att tänka och handla med det helas 

väl för ögonen”.183 

    Skoglund förtydligade i sin tur medborgarskolans mål där ”det kräves en utveckling av 

folkets andliga krafter för att bära upp de nya rättigheterna”. 184  Inför skolans andra 

sommarkurs utvecklar Skoglund sina tankar kring uppgiften och den i samhället rådande 

andan:  

[J]ag tror att Ni alla förstå betydelsen av att vårt folk i tider som dessa, mer än någonsin besjälas 

av en etisk-moralisk medborgaranda. […]. Skola vi lyckas skapa en god samhälls- och 

medborgaranda, få vi icke anse för ringa och obetydlig varje insats, ägnad att främja en sådan 

anda. Vi behöver det, om vårt folk skall gå framåt”.185 

Här synliggörs en viktig skillnad mellan begreppen folk och medborgare vad gäller 

förhållandet aktivitet och tid. Folket är i texten som helhet det historiska men passiva 

begreppet, medan medborgarna har ett ansvar att lyfta upp folket och föra det in i framtiden.  

Begreppet medborgaranda görs snart till honnörsord inom skolverksamheten.186 Det plockas 

även upp av Lindman vid invigningen av Högerns medborgarskola i Gimo 1935.  

    Högerns medborgarskola sågs som en ”bildningscentral” för högerns ungdom och kvinnor, 

vilkas verksamheter kom att flyttas till Gimo.187 Skolans styrelse bestod i början av Högerns 

Riksorganisations Arbetarutskott. 188  I Lindmans invigningstal pekar han åter mot övriga 

partiers folkbildningsverksamheter. Det blir tydligt att medborgarbegreppet utgör högerns och 

Lindmans folkrörelsebegrepp. Här blir medborgarskolan viktig att ”under eget tak taga emot 

kunskapstörstande unga människor för att handleda dem vid sökandet efter ökat vetande, 

vidgade perspektiv fördjupad insikt om lagar och sammanhang i mänsklig och medborgerlig 

sammanlevnad”.189 Lindman fortsätter: 
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Att handleda dem, som skola skickliggöras för sin medborgerliga görning, ställer stora krav på 

insikter, sann medborgaranda och socialt tjänarsinne. Jag vet, att dessa förutsättningar äro för 

handen och att vi därför våga hoppas på att Gimo skall bli icke bara en medborgarskola utan ett 

medborgarhem i anda och sanning. […] Glömmen framförallt icke att hålla svärdet blankt. 

Större än att övervinna en motståndare är att vinna honom.190 

Amiralen ikläder sig sin gamla roll och språkdräkt. Men det handlar inte endast om att sprida 

ett medborgerligt vetande inom de egna leden. Slutmålet är att diskursen vinner gehör i 

samhället i stort. 

2.6 Sammanfattande analys 

De kontextuella aspekter som AVF ser framtvingar en organisatorisk översyn i allmänhet och 

ett hårdare tag kring medborgarnas fostran och aktivering i synnerhet, står i mångt och 

mycket kopplat till övriga partiers ökade ansträngningar att samla folket till deras 

organisationer och politik. Deras verksamheter och arbetsmetoder är ofta 

diskussionsunderlag.  

    De referentiella kategorierna ungdom, folk, människa som står i relation till 

medborgarbegreppet påvisar en kontinuitet i materialet. Dels synliggörs att 

medborgarbegreppets positiva konnotationer (representativa aspekter) – skyldigheter, plikt 

och ansvar, samt de etisk-moraliska begreppen medborgarsinne och medborgaranda, genom 

undersökningsperioden är eftersträvansvärda värden. Dessa är att betrakta som en 

medborgerlighetens gränsmarkörer. Här är ungdomen särskilt påverkningsbar och behöver 

plockas upp, men även folkets och människors moraliska och kunskapsmässiga brister och 

svagheter kan komma partiet till nytta. AVF ser i ungdomens, folkets och människans 

medborgarfostran en möjlighet att via dem sprida ett konservativt vetande och partiets 

ideologi genom samhällskroppen.  

    Demokratisering, parlamentarisering och utökad rösträtt har tillskyndat att dessa kategorier 

medvetandegörs om en medborgares historiska skyldigheter. Klasser och medborgargrupper 

är naturliga element inom samhällsbegreppet. Problemet uppstår då partier söker spela ut den 

egna klassen mot dessa naturliga element. 

    Högerns medborgarfostran ska i första hand inte ses som en omsorg för medborgarnas väl. 

Medborgarfostran är stället ett politiskt redskap där medborgaren som objekt och subjekt 
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utgör den instrumentella delen av den socio-politiska striden. Det är genom dem som den 

borgerliga ideologin ska spridas och etableras hos folket i stort. 
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Kapitel 3: Framväxten av medborgarinnan 

3.1 Inledning och bakgrund 

I den rösträttsrörelse som växte fram kring sekelskiftet 1900 var de borgerliga kvinnorna i 

högst grad delaktiga.191 Men de hade ofta att kämpa i motvind. I partiet släpptes de in först 

1915. Då hade Sveriges moderata kvinnoförbund (SMKF) redan bildats och stod obundet till 

AVF. Lindman hade 1916 bjudit in SMKF till överläggningar, men förbundet ville vara mer 

än en valorganisation.192 CKs bildande 1920 ska ses som ett försök från AVFs sida att söka 

forma en paraplyorganisation för de kvinnliga förbunden och bildningsverksamheten hade 

även till syfte att avstyra splittringen och binda kvinnorna till partiet.193 Inför valet 1919 hade 

AVF även bildat Moderata partiets kvinnokommitté (MPK), en väckelseorganisation med 

föreläsningar för landets kvinnor. MPK upplöstes dock i slutet av 1919. Först 1937 kom 

högerns kvinnoorganisationer att slås ihop. 

    I detta kapitel studeras hur medborgarbegreppet diskuteras i relation till kvinnan och hur 

AVFs aktörer hanterar den allmänna och lika rösträttens inträde kopplat till henne. 

3.2 Hemmet och offentligheten: 1917–1936 

Arvid Lindman hade varit motståndare till kvinnornas politiska bemyndigande och motvilligt 

skrivit under reformen. Samtidigt hade han i balansakten lyckats få till stånd en 27-års gräns 

för landstingsvalen (första kammaren, FK). Till andra kammaren (AK) och kommunalvalen 

såg det sämre ut.  

    I anförandet till AK den 17 december 1918 uttrycker Lindman sin oro över ”dessa skaror 

unga män och kvinnor, som tillhöra grupperna 21-24 år”. 194  Framförallt är det deras 

omogenhet och brist på erfarenhet och stadga som talar emot ett deltagande. ”Det kommer 

hädanefter att gälla att mer än förut hos folket självt söka de garantier för en lugn utveckling, 

varför hittills det starkaste stödet funnits i själva samhällsinstitutionerna”.195  
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    Grundpelarna i dessa institutioner, som kommer diskuteras utförligare i nästa kapitel, har 

för Lindman utgjorts av den maktdelning som funnits mellan kung och riksdag. D.v.s. de 

’garantier för lugn utveckling’ som från 1809 års konstitution garanterades av en styrande 

kung över regering och statsråd, har nu genom parlamentarismens och demokratins 

förestående genombrott eroderat och förskjutit makten från de dugliga av folket 

(medborgarna) till hela folket och massan.196 Aldén hade redan i september 1917 beklämt 

konstaterat att ”den [rösträtten] kommer förr eller senare, trots att ”[k]vinnornas stora flertal 

bryr sig icke om rösträtten, vill inte ha den. Men det hjälper inte. ’Tidsandan’ kräfver, att de 

omdömeslösa väljarnas antal förökas – i vilket syfte förstår man nog”.197  

    Inför landstingsvalet våren 1919 hade både Lindman och Aldén adresserat kvinnorna. 

Aldén framhåller i skriften ”Vår nya rösträtt” det engelska systemet som föredöme då det 

angivit en 30-års gräns för kvinnor. ”[A]tt med ens släppa fram 1 600 000 kvinnor – ett 

hundratusentalet flere än de röstberättigade männen – till de politiska valurnorna är dock ett 

vågspel”. 198  Lindman står i sin tur fast vid att ”det komplicerade arbetsfördelningen i 

stadslivet nog bäst medförde att kvinnorna fritogs från den politiska striden”.199 Men säger i 

samma mening att hon nu inte har rätt att dra sig undan. ”Hon ska stå i det främsta ledet då 

det gäller att stärka de uppbyggande krafterna i landet, den sedliga kraften hos vårt folk”.200 

Som politiskt bemyndigad medborgare ska hon enligt Lindman således tilldelas en roll. Att 

Lindman inte ser henne som en del av de ”uppbyggande krafterna” blir här tydligt. De 

’uppbyggande krafterna’ är alltjämt männen. Denna arbetsfördelning konfirmeras även av 

Edit Kindwall i tidskriftens första kvinnospalt december 1919.  

”Nu är det ju så, att när vi kvinnor genom den allmänna rösträttens införande ställts inför fulla 

medborgerliga rättigheter, så hafva vi därmed också ställts inför nya och stora medborgarplikter. 

Till dessa plikter hör först och främst att söka nå all den medborgerliga upplysning, som står att 

få, för att sedan i vår ordning söka upplysa andra.201  

    I januari 1920 anordnas den första kursen för kvinnor. ”Ett första försök som slog bra ut” 

refereras det i Medborgaren. 202  Lindman som förrättar kursens öppnande markerar just 

”kvinnornas uppfostringsgärning” och att kvinnorna särskilt ska intressera sig i partiets 

                                                        
196 Aronson 1990 s. 115-117. 
197 ”Krönika”, Medborgaren 1917:5, s. 20. 
198 RA, M-arkiv I, Trycksamling, vol. 5, Aldén, Gustav, ”Vår nya rösträtt”, s. 13. 
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 53 

grundsatser om ”’lydnad för lagarna’ om ’fostran till självansvar’ om ’hem och familj’” och 

om ”’släktets fostran till sedlig kraft’”.203 Hennes offentliga roll är alltjämt indirekt via den 

privata rollen hon åläggs som fostrare av offentlighetens aktörer. 

    I ”Kvinnornas spalt” för februari väger Ellen Ekwall ”de nya politiska rätts- och 

skyldigheterna” mot ”det område som ligger oss [kvinnor] allra närmast och där vi alltid 

verkat. […] Hvem mäter det goda hemmets inflytande på den blifvande medborgarens 

daning” menar Ekwall och fortsätter: ”Den dag hemmen skulle ödeläggas skulle hela vår 

under århundraden murade samhällsordning skakas i sina grundvalar”.204 Begreppet hemmets 

vårdarinnor står kopplat till omsorgen om hemmet som ses som en miniatyr av samhället i 

stort.  

    Men klivet ut i ett offentlighetens hem är det ännu ingen som talar om – röstplikten 

undantagen som är den andra medborgerliga rollen kvinnorna har att spela. I mars 1921 håller 

Lindman ett extra tal till ”Stockholms kvinnor”.205 Lindman hoppas att de nya bördorna som 

kvinnor nu påtagit sig främst ska mana till plikten att rösta. Samtidigt vill han göra klart, att 

”den likställdhet, som nu vunnits på den politiska vädjobanan, aldrig skall utplåna hos oss 

män den skillnad, som all valrätt till trots alltjämt bör förefinnas […]. Men fram till valen 

måste vi gå jämsides”.206  Att det särskilt är landsbygdens kvinnor – som står ”främmande” 

och ”ointresserade” för de stora uppgifterna – som måst bibringas, görs klart i kvinnornas eget 

nummer av Medborgaren redan i november 1920. 

Medvetandet om att det tyvärr förhåller sig så förpliktar den svenska högerriktningen att genom 

ett energiskt och målmedvetet upplysningsarbete bidraga till att kvinnornas inträde i det 

politiska lifvet må vändas det uppbyggande samhällsarbetet till godo. […] Genom tillsättandet 

af ett centralt kvinnoråd har förbundet (AVF) skapat sig ett organ för arbetet bland kvinnorna 

och förbereder för den närmaste tiden upplysnings- och medborgarkurser för kvinnorna i skilda 

delar av landet.207 

    Den 26 januari 1921 klubbas de demokratiska och rösträttsberättigande reformerna igenom 

som hade påbörjats 1918. Dess innebörder och konsekvenser diskuteras livligt i 

Medborgaren. Att röstantalet utökats så plötsligt av kvinnor ”måste väcka betänksamhet med 

hänsyn till den kontinuitet i utvecklingen, som vi på konservativt håll anse angeläget att 

trygga”.208 Det är tydligt i artikeln hur kvinnorna ännu inte är en del i detta ”vi”. Trots att 

                                                        
203 ”Upplysningsarbetet bland kvinnorna”, Medborgaren 1920:1, s. 13. 
204 ”Kvinnornas spalt”, Medborgaren 1920:2, s. 34. 
205 ”Ett ord till Kvinnorna”, Medborgaren 1921:3, s. 50. 
206 Ibid. 
207  ”Ett ’kvinnornas nummer’ af Medborgaren”, Medborgaren 1920:10, s. 250-251. Citat s. 251. 
208 ”Författningsändringens innebörd och konsekvenser”, Medborgaren 1921:1, s. 1-5. Citat s. 1. 



 54 

Elisabeth Théel i samma nummer slår fast att ”’[d]en gamla satsen att det där sköta männen 

om, det behöfva vi ej lägga oss i’ har nu upphört att gälla”, så gör Théel samtidigt klart att 

”lagstiftningsarbetet” nog ligger bortom kvinnors intresse. 209  Istället riktas åter 

uppmärksamheten mot ”hem och familjeliv, barnens uppfostran, omsorg om gamla och sjuka, 

bibehållandet af vår fäderneärfda kristna tro” och ”landets försvar”.210 Kvinnornas delaktighet 

i 1914 års försvarsfråga gjorde dem nog väl lämpade i det avseendet.211 Théel fortsätter:  

Hvad kvinnorna nu behöfva är medborgarkänsla, hvad de främst böra arbeta på att förskaffa sig 

är medborgarkunskap. Hvad vi mest hoppas af kvinnans ingripande i det politiska lifvet, är att 

hon ska skänka mera idealitet åt detsamma och härigenom söka höja det öfver småaktiga 

partihänsyn; kanske kan därigenom en ny anda ingjutas i den hetsande, kämpande 

samhällskroppen.212  

Även när Lindman riktar sig till kvinnorna inför valet hösten 1921 står plikten att rösta, 

kristenheten, hemmet, barnen och fostran i centrum. Speciellt då socialdemokraterna antas 

samla sin ”ansenliga reserv” nytillkomna väljare. 213  Lindman hoppas få stöd från ”de 

kvinnliga väljarna, hvilka i egenskap af hemmets vårdarinnor och släktets fostrarinnor måste 

hafva sin plats på de samhällsbevarandes sida”.214 

 

Kvinnans kunskaper om hem, familj och barn kan, genom en medborgarfostran, komma att 

förse henne med en offentlig roll i samhället.215 Hur denna fostran och väckelse ska gå till 

synliggörs i CKs tillkännagivande i samma nummer.  

Centrala kvinnorådet vill:  

1) Väcka och öka kvinnornas ansvarskänsla […];  

 

2) Inprägla hos kvinnorna vikten af sammanhållning och organisation [sic] i den kamp som 

pågår emot samhällsupplösande läror;  

 

3) […] sprida upplysning bland kvinnorna öfver hela landet […], främja deras samarbete med 

männen, intressera kvinnorna för att personligen göra en insats i det offentliga lifvet till fromma 

för fosterlandet, hemmet och sig själfva;  

 

4) […] utgöra en medelpunkt för högerintresserade kvinnor öfver hela landet […];  

 

5) […] för kvinnorna framhålla de plikter deras nya ställning i samhället ålägger dem, lära 

kvinnorna formerna för deltagande i det politiska lifvet, stödja och uppmuntra de räddhågade, 

                                                        
209 ”De svenska kvinnornas rösträtt”, Medborgaren 1921:1, s. 12. 
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verka för en kärntrupp ansvarskännande, upplysta kvinnor, som, […], kämpa för mäns och 

kvinnors gemensamma mål: VÅRT LANDS OCH VÅRT FOLKS BÄSTA.216 

Det är de värden som hem, familj, barn och fostran representerar som modern och kvinnan 

ska använda sig av i det offentliga livet. Konflikten ligger dels i att medborgaren förknippas 

med politiken och att ställa sig till det offentliga samhällets tjänst, och dels i att 

modern/kvinnan då samtidigt måst göra avkall på hem, familj, barn som praktiska realiteter.      

    Författaren till ”Hvilken sann kvinna vill ej af allt hjärta fylla sin plikt?” har hört 

friherrinnan Anna Rappe tala nere i Kalmar och delar med sig av friherrinnans tal i 

Medborgaren. I analytisk bemärkelse är det intressant att se hur långt en kvinna behöver 

sträcka sig för att ikläda sig en medborgerlighet: 

’Just för sina barns skull har en moder i våra dagar inte rättigheter att stänga sin intressesfär 

inom hemmets trånga ram. För att kunna fostra sina barn i en sådan brytningstid […], fodras det 

att hon känner tiden med alla dess kraf och idéer, och blott därför måste hon ut bland 

människor, måste inhämta kunskap. […] Och vidgar vi så begreppet hem, och låter fosterlandet 

bli det stora, öfver allt annat dyrbara hemmet […], då blir det ändå ytterst en hemmets gärning 

vi göra, en tjänande kärlek vi gifva, då vi, öfvervinnande oss själfva och allt som hindra oss, gå 

att fullgörara vår medborgarplikt’.217  

Barnen blir således ett argument för ett utträde ur hemmet. I hemmet är hon moder och kvinna 

men inte medborgare. Som medborgare måste hon överge sig själv för det större hemmet – 

fosterlandet. Samtidigt markeras inhämtandet av kunskap som krav för att kunna fullgöra sig 

som medborgare.  

    ”Inför frågan om nutida och framtida arbetsområden för kvinnan” argumenterar Mary 

Arosenius emot att statliga ämbetsverk tagit ställning mot kvinnor i offentligheten. I stället är 

det ”statens mål att dana goda medborgare och att skapa goda förutsättningar för att alla må 

växa till goda medborgare”. 218  Även Arosenius lyfter fram modersegenskaperna som 

nödvändiga i offentligheten, men säger samtidigt att precis som i ”barnauppfostran och 

barnavård, sjukvård och hushåll” behöver hon få erfarenhet och bildning för sitt offentliga 

värv.219 Men, lägger hon till försiktigtvis, fick hon välja mellan ”högt ämbete” och ”man, barn 

och hem”, då väljer hon det senare. Så ”stäng ej ute kvinnan från de inflytelserika posterna i 

staten! Hon behöfves där, såsom mor behöfs i hemmet”.220 Det intressanta är att Arosenius 

använder sig av medborgarbegreppet som ramp mellan hem och offentlighet. Tilläggas bör, 
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att artikeln är den första jag iakttagit i Medborgaren som kommenterats av redaktionen, vilket 

belyser att Arosenius ståndpunkt är stridbar. Redaktionen menar ”att sakliga invändningar 

kunna göras” och lyfter fram drottning Kristinas självbiografiska yttrande: ”Jag är så fast 

öfvertygad därom […], att om jag ägt döttrar, skulle jag utan tvekan fråntagit dem all 

successionsrätt”.221 

    Artikeln besvaras av den kvinnliga signaturen M. D.. Begreppet kvinnosakskvinna används 

då retoriskt för att markera offentlighetsgränsens överträdelse. 222  Citatet nedan synliggör 

ytterligare de faror och den naturvidrighet som gränsens passerande innebär. 

Det är möjligt, att skadan icke blefve så stor, om alla gränser slopades […]. Naturen har ju en 

förunderlig kraft att läka sig själf och ställa till rätta, hvad kulturen vändt upp och ned. […]. 

’Gud har satt man och kvinna samman i hem, stat och värld’. Ja, det är sannt [sic]. Men för att 

hjälpa hvarandra, inte för att tränga hvarandra. Kvinnan har fått sina säregna gåfvor, som hon 

framför allt bör söka utveckla och förädla, icke förkväfva och döda.223 

Den ramp mellan hem och offentlighet som Arosenius försökt bygga kritiseras här. I 

offentligheten, stat och värld, ska kvinnan inte trängas.  

    En annan markör som ses som hinder för kvinnan som medborgare i manlig betydelse är 

kopplat till kunskapsgraden. Signaturen A-a S-d (man) som varit på ”blixtturné” i södra 

Sverige 1922 för att upplysa kvinnor, instämmer i kören om att ”[d]en politiska rösträtt som 

tilldelats kvinnorna för med sig nödvändigheten af ett omfattande organisations och 

upplysningsarbete bland dem”, i syfte ”att få kvinnorna att bli vakna medborgare”. 224 

Eftersom det sociala intresset hos kvinnorna är större, bör sociala och politiska ämnen varvas 

i föreläsningarna menar författaren och tillägger att ”hänsyn bör tagas till den näring som bäst 

passar den nya politiska plantan”.225 Signaturen M.B (kvinna) menar att högermän har svårare 

än andra partier att förlika sig med ”[k]vinnornas politiska frigörelse”, att de ”underkänna 

sina kvinnors kapacitet”. 226  Även denna artikel kommenteras av redaktionen som 

”beklagliga” och bereder gärna ”utrymme i Medborgaren” för kommentarer.227 Signaturen 

”högerkvinna” svarar att ”vi ännu icke inhämtat politikens A.B.C”, och fortsätter, ”låt oss så 

här kvinnor emellan erkänna det, många af oss äro nog fruktansvärdt okunniga på det 
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politiska området”.228 Signaturen H (man) menar att det inte är kön utan kvalifikationer som 

avgörs ”i öppen och fri tävlan”.229 I stället bör klargöras ” att medborgerliga rättigheter af en 

rättskaffens människa måste betraktas som medborgerliga skyldigheter att göra positiva 

insatser för vårt samhälles bestånd […] vare sig de äro klädda i mannens eller kvinnans 

skepnad”.230 Här tydliggörs åter att själva handlingen, insatsen för samhället ligger inom 

medborgarbegreppets domän, och har nu kvinnan vunnit laga bemyndigande som medborgare 

så ska hon också i fri tävlan tillåtas i politiken och det offentliga. Att AVF och ”högerns män” 

skulle ”hålla tillbaka kvinnorna i deras sträfvan mot medborgerliga kunskaper, må här sägas 

ifrån” menar CK i sin verksamhetsberättelse redan tidigare samma år, vilket visar att debatten 

varit både lång och livlig.231 

   År 1923 börjar en artikelserie i Medborgaren som kallas ”Föregångskvinnor”. Syftet är just 

att belysa och uppmärksamma ”svenska märkeskvinnor” eller ”medborgarinnor”.232 Dessa 

utmärks av att de tagit steget från hem och kvinnans traditionella sysslor och överfört dem i 

fosterlandets tjänst, men utan att ha glömt sitt ursprung. I medborgarinnan Stina Roderstams 

fall ”hennes handledning vid ungdomens praktiska fostran”, som ”medlem af Hudiksvalls 

stadtsfullmäktige och ordförande i Allmänna valmansförbundets kvinnoklubb”.233 Elisabeth 

Théel som ansvarar för dessa artiklar avslutar: ”Vi behöfva många sådana kvinnor i vår af 

arbetsolust, missnöje och lifsleda präglade tid”.234 Över föregångskvinnan Augusta Flyborg 

skriver Théel 1925 att hon i Södertälje ”gjort sig känd som en duglig mor och på samma gång 

som en för samhällets angelägenheter intresserad medborgarinna”.235 

    I artikeln ”Hvar är kvinnorna?” adresserar Théel de 53 % av kvinnorna som inte röstat vid 

valet 1921.236 Artikeln ställer ”försumlighet”, ”bristande förståelse”, ”motvilja,” och ”den 

trehövdade hydra[n] likgiltighet, lojhet, valleda” mot begreppen ”vilja” och 

”medborgaransvar”. 237  Begreppet medborgarsinne tycks vara, om inte synonymt med 

medborgaransvar, så ett parallellt begrepp som inkluderar duglighet och känslan av ansvar. 

Både medborgaransvar och medborgarsinne är förutsättningsbegrepp för begreppet 

medborgare. När Théel fortsätter ges en inblick i medborgarsinnets semantiska fält: 
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Hvarpå berodde nu denna likgiltighet? Ha de [kvinnorna] verkligen rätt som med en Hvad-var-

det-jag-sa’-min triumferande ropa: Det är endast en liten klick kvinnor, låt vara de dugande, de 

ansvarskännande, de som äga medborgarsinne, som drifvit igenom rösträtten […] de andra, den 

stora massan av kvinnor, ha ej något behov av den, de äro framförallt familjevarelser, de tro 

icke på vikten för dem själfva af den politiska likställigheten, och som de sakna 

samhällsintresse komma de att betrakta rösträtten som ett slags kompetensintyg, på vars 

erhållande de ej nedlagt något arbete och som de följaktligen ej veta att uppskatta, ej heller rätt 

begagna sig af.238 

Till medborgarsinne kopplas duglighet och ansvarskänsla och driftighet. Motbegreppen är 

familjevarelser, politiskt ointresse och en slags ovilja att arbeta eller otacksamhet. Mot detta 

ointresse eller brist på engagemang ställer Théel ”en redlig vilja att tjäna vårt fosterland och 

en stark känsla av medborgaransvar”. 239  Detta går även i linje med CKs tanke att 

åstadkommandet av ett kvinnligt politiskt intresse går hand i hand med att kvinnorna ”odla sin 

ansvarskänsla och väcka till liv sitt slumrande medborgarsinne”. 240  Begreppen tycks ha 

snarlika användningsområden även om begreppen plikt och vilja oftare används kopplat till 

begreppet medborgaransvar. År 1926 utvecklar Théel tanken om medborgarsinne: ”Enhvar 

enskild människa kan alltså icke ha rätt att pocka på att få sin egen ställning förbättrad [...] om 

samhället skall för oss människor vara ett hem”.241 Medborgarsinne har av samtliga ovan satts 

samman med offentlighet och är inget som hör hemmet eller egenintresset till. Ansvarskänsla 

kopplar Théel samman med insikten om att kvinnorna nu ”äro en maktfaktor”, vars 

handlingar eller icke-handlingar blir avgörande för ”utgången”.242 För en ansvarskännande 

medborgare räcker det inte att rösta, denne bör även bidra ekonomiskt, annars är det ”ett 

snyltande på andra, mer ansvarskännande medborgare”. 243  Medborgarbegreppets 

funktionalitet förstärks av signaturen B.J.D.: ”Vi måste få deras [de som vill stå obunden 

politiken] överlägsenhet att förvandlas till skamkänsla och plocka sönder de dåliga 

argumenten som endast dölja motviljan mot personliga uppoffringar”. 244  Åter ställs 

motvilja/ovilja mot vilja, och egenintresse mot samhällsintresse och åter är det 

socialdemokraternas förmåga att ansamla medel som manar författaren att använda 

medborgaransvar i syfte att väcka skam.  
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    Även för Alexandra Skoglund handlar det för kvinnan om att balansera hem och offentligt 

arbete.  

Den gifta kvinna, som kan utföra ett fullgott förvärvsarbete och på samma gång fostra sina barn 

till dugliga och goda medborgare, tillför samhället ökad ansvarskänsla, större målmedvetenhet 

och mera osjälviskhet. Vårt land behöver målmedvetna, ansvarskännande och oegennyttiga 

medborgare såväl män som kvinnor.245  

Här synliggörs hur de ovan analyserade begreppen medborgarsinne, medborgaransvar, 

medborgarkänsla i situationen görs till medborgarbegreppets kärnbegrepp. 

    Trots detta, tycks det ännu 1926 i största mån handla om att få kvinnorna till valurnorna. 

Episoden nedan är en pamflett distribuerad av AVF och handlar om fru Berg som försöker 

övertala fru Ström om vikten av att rösta och var skillnaden ligger mellan ”’hemkvinnan’ och 

den ’politiska kvinnan’”. Till saken hör att fru Ströms man har en anställd ”arg bolsjevik” 

som smed vars fru delat ut politiska flygblad för kommunisterna. Fru Berg sammanfattar 

konsekvenserna: ”Hade du och tio hemkvinnor till gjort sig det lilla besväret att antingen gå 

till vallokalen eller att ordna äkta-make-kuvert, så hade det röda inslaget i landstingen blivit 

en man mindre, och de samhällsbevarande en man mer”.246 

    ”Kvinnoröster” från september 1926 ser två anledningar till varför kvinnorna ”alltjämt sova 

sin djupa politiska sömn”. 247  Dels har det att göra med att män fortfarande motarbetar 

kvinnan; att imperativet ”kvinnan tige i församlingen” alltjämt råder – dels på bristen av 

”politisk uppfostran […]. [T]iden kräver ett politiskt ställningstagande ej blott av landets 

medborgare utan även av dess medborgarinnor”.248 Artikeln är intressant ur flera aspekter. 

Med hänvisning till den socialdemokratiska tidskriften Tiden, som statistiskt kunnat visa att 

alltsedan den kvinnliga rösträttens införande, så har ”’socialismen förlorat terräng på grund av 

kvinnans mera konservativa kynne samt på grund av överklassens större kvinnoprocent’. Hur 

mycket större resultat”, menar författaren i Medborgaren, ”skulle ej uppnås, om 

högerkvinnorna, särskilt på landsbygden, i större utsträckning fullgjorde sin medborgerliga 

plikt, om även ’de sovande’ vakna upp och fylkade sig kring valurnorna!”249 Pliktbegreppet, 

till skillnad från begreppet ansvar, ses oftare i begränsad mening kopplat till själva 

rösthandlingen. 

                                                        
245 ”Ansvar”, Medborgaren 1926:4, s. 127. 
246 RA, M-arkiv I, Trycksamling, vol. 9, ”’Hemkvinnan och den politiska kvinnan’”, s. 5. 
247 ”Det gäller!”, Medborgaren 1926:9, s. 317. 
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    ”Inför det nya året” 1927 önskar Skoglund gott nytt år. Samtidigt som de önskningar 

tolvslaget bringat ”få ej stanna vid tomma fraser och sentimentala suckar. […] Samhället blir 

sådant, som det göres till av dess medborgare”.250 Begreppet medborgare innesluter både 

handling och framtidshorisont. Röstplikten accentueras, men även att kvinnorna måste bli 

ideologins budbärare. ”De likgiltiga, de loja, de vacklande måste uppsökas, upplysas och 

organiseras”.251 

    Théel ser att många föreningar och klubbar har startat ute i landet, men att arbetet inte får 

stanna därvid – facklan måste hållas brinnande, ”av medlemmarna själva elden underhållas, 

bränslet anskaffas”.252 Kritiken handlar i grunden om att det fortfarandet bara är kring valen 

som arbete utförs. Théels förhoppning är att de små ljusen, de upplysta medborgarna  

skola leta sig fram på skilda vägar och stigar och samlas till ett flammande bål, som rensar bort 

allt det oädla, egennyttiga, värdelösa slagget i partiväsendet och dras fram i ljuset allt det som 

har bestående värde och låter det goda i gammal tro och åskådning uppstå med nytt liv och kraft 

att bära folken igenom och framåt.253  

Idén att den upplyste medborgaren är något av en folkets frälsare kommer visa sig vara ett 

genomgående tema i AVFs medborgardiskurs. 

    Alexandra Skoglund gör en uppräkning för vad hon håller som politisk medborgare, oaktat 

männen. Det innehåller att ”skydda de ekonomiska och andliga värden, med vilka det svenska 

samhället är uppbyggt”; deltaga i val; ”bilda kvinnoföreningar”; ”hjälpa till med att sprida 

flygblad, skrifter, äktamakekuvert etc., livlig personlig agitation att få släkt, bekanta och 

grannar fram till valurnorna”.254 Därtill är flera ”duktiga talarinnor” och bra på att organisera 

sig.255 Men män och kvinnor som inte använt sin rösträtt gör att vi inte får ”vila på våra 

lagrar”, menar Skoglund, ”och på flera håll möter man just från kvinnor beklagande över 

kvinnlig liknöjdhet och slöhet”.256 Skoglund ser att kvinnoklubbarna bör öka trefaldigt och 

hoppas att ”brist och svaghet” skall förvandlas till ”styrka och duktighet”. 257  Skoglund 

konkluderar: 

Och vi hoppas, att högerns kvinnor, vilken uppgift och vilken ställning de än må hava i 

samhället, skola inse, att de såsom politiska medborgare hava större möjlighet att göra sig 

                                                        
250 ”Inför det nya året”, Medborgaren 1927:1, s. 41. 
251 Ibid. 
252 ”Visa jungfrur och fåvitska”, Medborgaren 1927:7, s. 261-262. Citat s. 261. 
253 Ibid., s. 262. 
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gällande för att skydda, bevara och befrämja de etika och andliga värden, som ytterst äro livets 

bärande krafter inom samhället.258 

Begreppet politisk medborgare står kopplat till ett handlande i det offentliga samhället. 

Kvinnans naturliga fallenheter som förut kommit hemmet till del – dvs. fostra, skydda, vårda 

bevara etcetera – kan nu användas i denna offentlighet. Samtidigt som Skoglund befinner sig 

inom ramen för denna medborgarinnediskurs, signalerar hon tydligt till medborgardiskursen i 

stort inom AVF att kvinnan är duglig på en mängd områden som förut varit männen 

förutgivna. Se vad vi gjort, se vad vi kan, och se vad vi skulle kunna göra, finge vi ta större 

del i offentligheten är textens perlokutionära kraft. Men hon varnar även kvinnorna från att 

slappna av, att det fortfarande finns brister och svagheter, att de bör ta ett större kliv in i 

politiken – dessa är signaler åt både den medborgerliga diskursen inom AVF i stort, som de är 

riktade mot kvinnorna.259 

    Kvinnans förpliktelser i hemmet och hennes alltmer ökande medborgerliga ansvar blir 

föremål för en enkätundersökning/artikelserie i Medborgaren 1929. Att frågorna ställs är mer 

intressant än hur de besvaras, varför jag väljer att belysa två av dem nedan. Då de mer går in 

på skillnaderna mellan begreppen man–kvinna och inte tillför 

medborgarbegreppsdiskussionen ytterligare än vad som ovan redan framkommit, lämnas de 

obesvarade. Frågorna belyser dock problemets kärna: är offentligheten verkligen en plats för 

kvinnan, vars deltagande en medborgerlighet förutsätter? 

1) Anser ni, att kvinnorörelsen varit till godo eller ondo för kvinnan, hemmet och samhället? 

2) Inverkar ett aktivt samhällsarbete menligt på fyllandet av de uppgifter hem och familj ställa 

på kvinnorna? Förmå de giva hemmet vad hemmet och samhället vad samhället 

tillhörer?260 

Termen det moderna livet tillsammans med tanken att samhället behöver kvinnorna i de 

vårdande och fostrande disciplinerna används i diskussionerna för att förespråka kvinnans 

delaktighet i offentligheten.261 

    Frågan om de kvinnliga medborgarna som efterblivna och likgiltiga återfinns fortfarande år 

1930. Ester Nennes menar att ”kunde man blott få kvinnorna över lag att inse legitimiteten av 

det medborgerliga ansvaret, skulle de sannolikt, om ej andra hinder anmälde sig, icke vara 

                                                        
258 Ibid. 
259 Se även Medborgaren 1929:1 s. 35-36. Om de kvinnliga politiska klubbarnas betydelse som länk in 

i det politiska livet. 
260 ”Kvinnan – Hemmet – Samhället”, Medborgaren 1929:2 s. 74. 
261 ”Kvinnan – Hemmet – Samhället”, Medborgaren 1929:3, s. 119-120. 
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sena att söka fylla det”.262 Här finns en förändring i förhållandet till medborgerlighet. Det 

sättes inte av mannen utan av lagen och kvinnorna kommer åt denna medborgerlighet genom 

insikten att de redan äger den. Varför kvinnan inte griper denna insikt tillskriver Nennes å ena 

sidan bildningsbrist. En bildning som ”mognar dig både mänskligt och politiskt för 

medborgerliga insatser”263. Å andra sidan ”kvinnlighetens egenarter, den att mera bry sig om 

person än saker”.264 Det är tydligt hur både män och kvinnor, på olika sätt, med ena handen 

likställer kvinnan med mannen och med den andra lyfter fram specifika pejorativa kvinnliga 

karaktärsegenskaper som bromsar, försvårar eller omöjliggör kvinnan att bli en fullvärdig 

medborgare. 

    När Skoglund åter hälsar gott nytt 1931, har begreppet medborgarinna försvunnit ur 

Medborgaren, men aktörerna behöver tydligt annonsera medborgare som både män och 

kvinnor vilket tyder på att kvinnor fortfarande är ett nytt begrepp i sammanhanget. 

Det nära samband som råder mellan det egna arbetet och samhällets inställning till de mest 

olikartade uppgifter och spörsmål manar varje medborgare, man som kvinna, att använda de 

givna medborgerliga rättigheterna till gagn för samhället. 265 

Dock lyfts okunskapen åter fram som ett hinder. Okunskapen är i första hand en 

organisationsfråga och här finns förhoppningarna på den nya kvinnliga medborgarskolan. Att 

liberalerna redan har en medborgarskola går inte heller tidskriften förbi.266  

    Begreppen medborgerliga plikter och medborgerligt arbete kopplas till samhällets och 

Sveriges väl. 267  Elisabeth Théel understryker vidare att kvinnorna måste släppas in i 

offentligheten. Att oduglighet sitter ihop med ”bristande vana”.268Åter syns en förskjutning i 

propagerandet för kvinnors inträde mot det juridiska området. ”Vårt medborgarskap är ett 

pass som berättigar oss inträde på områden som förut voro stänga för oss”.269 Skillnaden 

ligger inte så mycket i att kvinnorna inte insett sin lagliga rättighet som att det används 

explicit som vapen för att komma åt en manlig offentlighet.  

    Ytterligare ett motstånd till kvinnans plats i den politiska offentligheten synliggörs i en 

artikel 1934. Den ställer frågan om kvinnan saknar kompetens i politiskt arbete? Är det så 

som många menar, frågar signaturen Elisabeth Gip., att känslan råder hos kvinnan och 

                                                        
262 ”Något om politisk självuppfostran”, Medborgaren 1930:11, s. 522. 
263 Ibid., s. 523. 
264 Ibid., s. 522. 
265 ”Vid årsskiftet”, Medborgaren 1931:1, s. 33. 
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269 Ibid., s. 72. 



 63 

rationaliteten råder hos män? Ja, säger hon. Kvinnans historiska roll i hemmet har därtill gjort 

henne individualistisk. ”När kvinnorna allmänt och på allvar sluta sig samman för politiskt 

arbete är det ett tecken på att livet är hotat på några viktiga punkter, där de är satta att vårda 

det”.270 Det vill säga hemmet och barnen. Just dessa områden ser Théel hotade av makarna 

Myrdals Kris i befolkningsfrågan. Théel menar att familj och hem riskerar att upplösas av att 

medborgarna skulle fostras av staten.271 

3.3 Sammanfattande analys 

Över hela perioden sett brottas både kvinnor och män med var gränsen för kvinnligt 

deltagande i det offentliga ska dras. Lindmans mening att det fortsatt skall råd en skillnad 

mellan män och kvinnor även i synen på medborgare tycks råda över hela perioden. Dock 

görs från båda håll försök att inlemma kvinnor i offentligheten, ett begrepp som hör 

medborgarbegreppet till och som varit manligt kodat. I striden att även knyta 

offentlighetsbegreppet till en kvinnlig medborgarsfär används från båda håll begreppen barn, 

hem, och hemmets vårdarinnor som brobyggande begrepp: kvinnans egenskaper i det lilla 

hemmet kan tjänstgöra i det stora hemmet, dvs. samhället och offentligheten. Framförallt är 

det kvinnans sociala, fostrande och vårdande egenskaper som ska komma det stora hemmet 

till del och där hon kan finna del i offentligheten. Intentionen att accepteras i det offentliga 

rummet uppnåddes ofta genom hem/vård/fostrande-metaforer. Men även att duglighet krävde 

övning var en argumentationsteknik med samma perlokutionära kraft. Även 

medborgarinneporträtten får ses som diskursiva argument för att en kombination hem-

offentlighet gick att uppnå. Att kvinnorna även pekade på de juridiska rättigheterna, måste ses 

som en innovation i den annars konservativa diskursen som framhöll skyldigheter framför 

rättigheter. 

     Undersökningens manliga och kvinnliga debattörer ser att en delaktighet i offentligheten 

kräver att kvinnorna först fostras till medborgare. Kunnighet, duglighet, offervilja och 

handling är begrepp som hör medborgarbegreppet till i kvinnlig såväl som manlig 

bemärkelse, även om handlingens innebörd skiljer sig åt. Från att från början ha setts som 

röstdeltagare och fostrare i hemmet av (manliga) medborgare förändras synen långsamt 

genom att hem-metaforen tillåter offentlighetsbegreppet att ta plats även inom ett kvinnligt 
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medborgarbegrepp. Tanken att kvinnors deltagande i offentligheten ses som något mot 

naturen syns inte i det diskursiva materialet efter 1925. Däremot lyfter debattörerna fram 

kvinnans benägenhet för egenintresse som en last att fullgöra sig som medborgare och 

offentlig aktör. 

    Att begreppet medborgarinna användes främst av kvinnor är intressant. Här skulle 

begreppet behöva studeras både djupare och bredare för att dra några säkra slutsatser, men en 

hypotes är att begreppet ansågs nödvändigt för att från kvinnornas håll markera skillnaden 

och inte ’trängas med männen’ och att tilltala kvinnor med en säker genusändelse utbredd vid 

tiden. När det sedan försvinner runt 1930 så kan tio års erfarenheter av kvinnor ute i 

fältarbetet visa att de hör hemma i offentligheten – ’vid sidan av männen’.  
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Kapitel 4: ”Medborgarmönstring mot klassväldet” 

4.1 Inledning: bakgrund och forskning 

Ett av de teman där medborgarbegreppet diskuteras och vikten av medborgarfostran 

motiveras har att göra med motsättningarna mellan Det helas bästa kontra parti- klass- och 

egenintresse.             

    För högern i allmänhet och för Arvid Lindman i synnerhet finns under föreliggande period 

en kontinuitet i synen på hela entiteter, vare sig det är begrepp som fädernesland/nation/rike, 

samhälle eller folk så ligger det i politikens och de offentliga aktörernas intresse att försvara 

Det hela. Som Torbjörn Nilsson visat är dessa entiteter för högern historiska arv som tryggats 

tack vare en stark frihetstradition, konstitutionella och nationellt grundade styrelseformer 

samt, den lyckosamma politiska alliansen mellan ”kungamakt–folk”. 272  I konservativ 

idétradition måste Det hela alltid gå före parti- klass- och personintresse. För högern kan inte 

det ena existera utan det andres död. De kan inte samexistera. Föreliggande kapitel studerar 

hur medborgaren utgör en kärnpunkt för högern i striden om Det helas bevarande mot 

”klassväldet”. 

    Inom Det helas ramar existerar ett av hävd och tradition framvuxet och i lag befäst 

utrymme för individens frihet i fri tävlan mot andra individer – något som stat och politik så 

lite som möjligt ska lägga sig i. 1809 års författningsreform med en riksdag underställd en 

kungamakt ses som ett tryggande av det beståendes väl.273 Efter 1865 förstärktes Det hela av 

den tröghet som var lagfäst beträffande valen till den första kammaren. Kamrarnas 

”karaktärsskillnad” skulle borga för stabilitet och lugn.274 Denna skillnad skulle ryckas undan 

1917 när regeringen Edén ställde relationen kungamakt–regering på huvudet och av 

demokratins genombrott som tillika bröt en av Det helas grundpelare: relationen folk-

kungamakt.275  

                                                        
272 Nilsson (2004) s. 79-84. Citat s. 79. 
273 Nilsson (2002) s. 43-44. Aronson (1990) s. 106. 
274 Framförallt var det den konstitutionellt inbyggda tröghet och begränsning till valet av första 

kammarens män som borgade för stabilitet, vilket i realiteten betydde att det var ett fäste för 

konservativa krafter. 
275 Nilsson (2009) s. 29-31. 
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    Redan den från många högermäns synpunkt beklagliga frihetstiden hade förevisat vad 

partibildning inneburit. 276  Socialdemokratin och fackföreningsrörelser hade senare till 

ytterligare delat in folket i klasser. Att nationen, samhället och folket riskerade att splittras av 

partiväsende och klasspolitik accentuerades i.o.m. demokratins och parlamentarismens 

införande och Bondeförbundets allt hårdare grepp att samla landsbygd och bönder. Samtidigt 

som störtandet av de tyska och rysk monarkerna förevisat socialismens respektive 

kommunismens konsekvenser.    

”Medborgarmönstring mot klassväldet” är Lindmans egen paroll i försvaret för de normer 

som ska beskyddas. Medborgarna blir i denna stridsretorik den ”folkarmé” som ska ställas 

mot parti- klass- och egenintresse och det anstormande röda hotet. I och med SNUs 

självständighetsdeklaration och tilltagande nationalsocialistiska retorik under de första åren på 

1930-talet, blev medborgarna därtill indragna i ett ideologiskt tvåfrontskrig som tog sitt 

manifesta uttryck i medborgartågen från 1933. Här kom även den svenska fanan att utgöra 

vapenskölden mot socialdemokratins och bolsjevikernas tecken å ena sidan och nazisterna 

hakkors å den andra. 

    Högerns syn på demokratin som idé och system har varit ett av de mer framträdande 

forskningsobjekten om högern. Här kan tre huvudlinjer skönjas. Forskningen är överens om 

att högern var principiella motståndare till demokratin fram till ca 1920. Frågan har varit hur 

diskussion och syn såg ut under främst 1920 och 1930-talen. Rolf Torstendahl menar att 

högern i stort var emot demokratin till mitten av 1930-talet och att strategiska skäl låg till 

grund för att man till slut sällade sig till demokratins förespråkare.277 Stefan Olsson framhäver 

istället en förändrad hållning rent principiellt, att högern 1933 stod upp som demokratins 

försvarare.278 Mellanpositionen intas av Torbjörn Nilsson som pekar på att högern 1934 hade 

tagit ställning för demokratin men att den inte var villkorslös - ”[e]n grundförutsättning var att 

demokratin inte kom i konflikt med den nationella styrelsetraditionen”.279   

    Nilsson har i stort varit intresserad av konfliktlinjen då–framtid vilket synliggjorts i titlarna 

Anfall eller försvar? och Mellan arv och utopi. Hur högerns historiesyn i och med det 

moderna samhällets framväxt i allmänhet och demokratins genombrott i synnerhet utmanades 

kan sägas utgöra grundfrågorna i Nilssons arbete. Vad gäller det senare menar Nilsson att de 

ovan redovisade grundpelarna i mångt och mycket kvarstår vid mitten av 1930-talet. T.ex. 
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277 Torstendahl, Rolf, Mellan nykonservatism och liberalism: Idébrytningar inom högern och 
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visar han hur temat folk–kung fortfarande under 1930-talet upptar stor plats i tidskriften 

Medborgaren, samtidigt som en förändring synliggörs i synen på demokrati.280 Jag kommer 

nedan att försöka problematisera den bilden. Trots att huvuduppgiften här inte är att 

undersöka högerns syn på demokratin, så kommer begreppen demokrati–medborgare av 

AVFs aktörer att diskuteras inom temat medborgarmönstring mot klassvälde. Jag vill 

framförallt göra gällande att det finns skillnader mellan begreppen folk–medborgare som 

forskningen tagit för lite i beaktning, att det hos högern är medborgaren och inte folket som i 

stunder av samtida och framtida utmaningar adresseras och aktualiseras. Jag håller med 

Nilsson om att folket fortfarande utgör en i hög grad historisk enhet vars kontinuitet 

fortfarande är vital 1935. Men att den historiska konstellationen folk–kung, i och med de 

konstitutionella förändringarna 1918–1921, kommer att ersättas av en nu och 

framtidsorienterad styrelsenorm medborgare–demokrati. Det vill säga att demokratins vara 

eller icke vara, står och faller med att medborgaren påtar sig en ny eller åtminstone utökad 

roll jämfört med den tidigare nationella konstitutionens krav. Författningsreformen kräver 

medborgarens ökade offentliga delaktighet och känsla för plikt och ansvar. Demokratins och 

parlamentarismens inneboende svaghet riskerar att drabba Det hela, varför medborgaren 

måste axla och styra undan klass- och partiintressen och göra Det helt igen. Demokratin utgör 

i någon mån den svagaste länken i Det helas bevarande.  

    Till sist en formaliamarkering: att följa medborgarbegreppet i spåret inom föreliggande 

tema gör att vissa upprepningar inte kan frångås. Då aktörer återknyter till samma typ av 

resonemang och slutledningar leder det till att även jag upprepar analytiska resultat. Istället 

för att detta ska ses som ett upprepande från min sida bör det betraktas som en form av 

kontinuitet i materialet. 

4.2 Medborgaren: nationens, folkets och demokratins frälsare 

1917–1936 

År 1917 beskriver Arvid Bjercking högerns syn på relationen stat–medborgare som står i 

korrelat med den ovan tecknade bilden av Det hela. Ett fungerande samhälle kräver enligt 

Bjercking solidaritet med statsnyttan och inte med egennyttan.281 Att samhällets hjul snurrar 

beror i konservativ mening på att skyldigheterna: laglydnad, skattskyldighet och värnplikt 
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upprätthålls. Skyldigheter går före rättigheter. Det är på dessa grunder bandet mellan stat–

medborgare upprätthålls, och här ska enligt Bjercking varken partier eller klassintressen 

komma emellan. Statsnyttan blir medborgarens yttersta plikt för samhällets bevarande. 

Rösträtten ska vara staten/samhället och inte partier till gagn och först komma ifråga ”i mån 

som känslan af ansvar kan anses vara utvecklad hos dessa och i mån som större eller mindre 

medborgerliga skyldigheter påhvila dem”.282 Bjercking menar att ”ordning och lag och de däri 

framställda pliktkrafven på medborgaren äro samhällskroppens benstomme”.283 

   I ”Dagspolitiska spörsmål” från 1918 synliggörs mycket av striden mellan helhet-del. ”De 

kroppsarbetande klasserna ha mäktigt organiserat sig, men deras rörelse har på ett ur nationell 

synpunkt sedt [sic] brottsligt sätt inriktats enbart på klassens intressen – folkets och rikets väl 

underordnas klasserna”. 284  Detta har möjliggjorts av parlamentarismen och medför att 

arbetarklassen kommer i maktställning. Men den ”räcker ej att genomföra alla klassers 

kraf”.285 Resultatet leder till att ”[s]amhällsmedlemmen som ej arbetar på verkstad eller i 

fabrik, blir en sämre medborgare, som ej bör ha några rättigheter”. 286  En sådan 

”klassolidaritet” leder till ”rena samhällsupplösningen” menar Bjercking och avrundar: 

Vårt [högerns] mål måste vara att i solidaritet med fäderneslandet arbeta för allas lycka inom 

samhällets murar och att hos medborgarna ingjuta ett ansvar för riket och folket, icke blott hos 

klassen.287  

Linjen delas av statsminister Ernst Trygger 1924 som i den retoriska frågan – ”Äro 

socialdemokratin bättre än andra medborgare?” – inte tvekar att kalla SAP för diktatorisk 

myndighet då de förtrycker övriga medborgare.288  

    Samhälle, fädernesland, rike och folk står och faller med medborgarens känsla av 

solidaritet och ansvar för dessa helheter. När de upplöses har den fria tävlan mellan 

medborgarna åsidosatts.289 Kritiken ligger i att parlamentarismen skapat en obalans mellan 

medborgarna och gett vissa medborgare laglig makt över andra medborgare. Därtill har 

medborgarens historiska roll som rikets beskyddare och befrämjare genskjutits av 

klassintresset. Att denna roll blir ytterligare hotad i.o.m. den nya författningsreformens 
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förverkligande tydliggörs i Medborgaren framgent. Orsaken är att den medborgerliga 

röstplikten, som förut varit hela samhället till gagn, nu istället är en röst på (klass)partier. 

Högern tar hänsyn till ”det helas väl” låter det i Medborgaren 1920 och ”vädjar till alla 

samhällsbevarande medborgare att göra front mot socialismen” men även klassförtrycket som 

nu därtill Bondeförbundet anses bidra till.290  

    Från 1918 kom Lindman att söka en kraftigare politik för att samla borgare och bönder.291 

En föredragserie i Medborgaren 1921 över reformens konsekvenser synliggörs den 

Lindmandska taktiken. Tanken är att föra de ”borgerliga elementen närmare hvarandra. […]. 

Skilda åt äro bönder och borgare hvar för sig för svaga för att föra det borgerliga samhällets 

talan”. 292  Risken som uttrycks är just att dela upp samhället efter ”yrkes- och 

klassynpunkter”.293 Borgarbegreppet inbegriper här främst borgare och bönder, men man vill 

heller inte peka finger mot arbetaren. Istället gäller det att  

neutralisera de ogynsamma verkningarna af författningsändringen genom att på 

medborgarfostrans väg söka återställa det rubbade sambandet mellan skyldigheter och 

rättigheter i samhället och såmedels hos folket själft, i medborgarsinne och medborgerligt 

ansvarskänsla, vinna de garantier för en sund och lyckosam samhällsutveckling, som hittills, i 

högre grad varit till finnandes i författningen.294 

Författningens ogynsamma verkningar anspelar här på yrkes- och klassindelning som 

parlamentarismen förstärkt och som ska neutraliseras medelst medborgarfostran och i 

förlängningen medborgarna. Bandet stat–medborgare kan fortfarande efter reformationen 

göras gällande, men det ställer nu än högre krav på medborgarnas medborgarsinne och 

medborgaransvar. Här adderas till föreliggande uppsats redan förevisade motiv ytterligare 

anledning till och vikten av det medborgerliga uppfostringsprogrammet hos AVF. Lindmans 

ord senare samma år förstärker vikten av moralisk resning, om ”blott vi själfva icke förtröttas 

eller låter söndringens anda vinna insteg i våra led”.295 Lindman avslutar: ”I, som veten hvad 

striden står om, hjälpen oss att väcka upp de slumrande och slöa ur deras likgiltighet och 

lättja”.296  
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    För högern och Lindman gäller framgent parollen ”Af klasskamp och inre stridigheter kan 

intet land och folk bestående godt framgå. Klasserna skola icke bekämpa och förtrycka 

hvarandra utan i inbördes sämja och samförstånd verka för allas rätt och välfärd”.297 

Jag har tidigare visat hur det finns stråk av missmod i synen på människan, att lättja och lathet 

måste motverkas. Att det nya demokratiska systemet till ytterligare ställer AVF inför en ny 

syn på medborgaren framgår av en skrift från 1925: ”Ett lugnt och ostört fullgörande av det 

praktiska produktiva arbetet måste nämligen anses betyda ofantligt mycket mer för samhällets 

sunda utveckling och medborgarnas trevnad än ett beständigt sysslande med valmöten, val 

och andra politiska intressen”.298 Men i ett samhälle, ”sjudande av liv och utveckling”, är det 

inte mer än ”naturligt” att ”även de rent politiska uppgifterna måste påkalla medborgarnas 

oavlåtliga omsorg”.299  Speciellt då de ”upplösande krafterna” i samhället organiserar sig, 

politiskt och ekonomiskt, så måste även de uppbyggande krafterna visa sin offer- och 

arbetsvilja. 300  De skyldigheter som högern hittills betraktat tillhöra den medborgerliga 

domänen – laglydnad, skattebetalningsplikt, röstplikt och att bidra ekonomiskt till samhällets 

utveckling – måste nu inbegripa utökad politiskt arbete. Skriften konkluderar: 

Följaktligen ter det sig också för partier med uppbyggande och samhällsbevarande program 

såsom en ofrånkomlig plikt att genom en ständigt bedriven, målmedveten upplysnings- och 

organisationsverksamhet ute bland folket skapa det nödvändiga underlaget för sitt inflytande på 

svensk politik.301 

4.2.1 ”Känsla av inre samhörighet” 

Många av de argument vi stött på ur den AVF:ska diskursen kommer framgent att förstärkas. 

Vad som framförallt genomsyrar tiden från 1925 är vikten av att hitta och stärka en kollektiv 

gemenskap. 

    Lindmans predikan om samling tycks inför valet 1926 dock ha fallit i tom jord. Den 

framgång som de borgerliga vunnit vid landstingsvalet 1922, förbyts 1926 i svidande 

nederlag. Lindmans analys är att ”de borgerliga sakna vad socialdemokraterna äga till 

övermått: känsla av inre samhörighet”.302 Lindman analyserar: 

                                                        
297 Medborgaren 1922, s. 13. 
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299 Ibid. 
300 Ibid., s. 1-4. Citat s. 1. 
301 Ibid., s. 1-2. 
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Det komma sig väl till dels därav, att vi i motsats till socialdemokraterna icke företräda en 

sluten samhällsklass med enhetliga intressen utan människor i mycket olika samhällsställning 

och levnadsvillkor med nedärvd obenägenhet att tänka och känna kollektivt som 

socialdemokraterna. Det lider intet tvivel, att denna starka individualistiska läggning hör till de 

borgerligas allra värdefullaste karaktärsdrag, men den kan icke desto mindre bli en anledning 

till svaghet, om den icke förenas med levande samhällsintresse, vaket socialt samvete och en 

stark förnimmelse av personligt ansvar inför stat och samhälle. Det är dessa egenskaper som 

måste utvecklas och komma till sin rätt i högre grad än hittills, om vi vilja att borgerlig 

samhällsåskådning skall öva det inflytande på samhällsutvecklingen i fortsättningen, vartill dess 

inneboende sanningskraft och livsduglighet berättiga den.303 

Är det inte så, fortsätter Lindman att  

då socialdemokraterna gå från dörr till dörr och äga hängivna förkunnare på varje arbetsplats”, 

att vi ”hålla oss för goda att deltaga i vad man plägar kalla det politiska grovgöra’t. […]. Tänk, 

vilket lysande prov på medborgarsinne och medborgardygd att en gång vart annat år offra en 

timme eller ett par för att personligen utöva sin rösträtt!304  

Diskussionen är av samma typ som Olssons ovan. Lindmans oktobertal är riktat främst till 

den tusenhövdade skara ”svenska medborgare, vilka till sin allmänna åskådning äro höger och 

som, om de hade känt medborgarskapets förpliktelser och deltagit i valet, kunde hava givit 

detta en annan utgång”.305  

   Lindman pekar på socialdemokratins styrka av gemensamhet och sin egen valmanskårs 

svaghet. Högern har inte längre råd att vara individualister utan måste likt socialdemokratin 

tänka och organisera sig kollektivt, trots att det går emot tradition och karaktärsdrag. Genom 

att retoriskt ställa individualism mot ansvar för stat och samhälle, reducerar Lindman det förra 

genom skyldighetsbegreppets företräde i diskursen. Individualismen som tidigare kunnat 

existera inom ett lagbundet borgerligt samhälle, har i och med parti- och klasspolitikens 

inträde nu förbytts till svaghet. Den perlokutionära kraften Lindman således vill uppnå är att 

använda skyldighets- och moraldiskursiva element – medborgardygd, medborgarsinne, plikt 

och ansvar – för att appellera till och samtidigt skuldbelägga en konservativ publik och 

markera en brytpunkt i AVFs medborgerliga diskurs. Medborgarbegreppet utgör här både de 

samlade värdenas gemenskap som den kropp (nomen) som Lindman vill tillämpa som 

gemenskapsbegrepp mot klassväldet. Att se medborgarbegreppet som ett klart motbegrepp till 

klassbegreppet är för enkelt. Som vi kommer se är klasser och medborgargrupper naturliga 

enheter inom Det helas ram.  

 

                                                        
303 Ibid., s. 410-411. 
304 Ibid., s. 411. 
305 Ibid. 



 72 

4.2.2 Medborgaren och folket 

I den diskussion som blossar upp 1926 angående den socialdemokratiska regeringens förslag 

att ur statskassan ge utökat statligt understöd och bidrag menar Lindman urholkar det 

personliga ansvaret. T.ex. menar Lindman ”kunna vi icke vara med om en 

arbetslöshetsförsäkring som bygger på statsbidrag åt fackföreningarnas stridskassor”. 306  I 

diskussionen vill Lindman göra tydligt att han, i motsats till socialdemokratin, ser till ”alla 

stånd och klasser”. 307 “För folket och genom folket är vår lösen, för klassen och genom 

klassen är socialdemokratiens”. 308   Tanken är att Sverige åter ska styras efter borgerliga 

principer, och ”[d]etta sker icke med mindre en omstämning av tänkesättet ute i folket, som 

tar sig uttryck i en klar och bestämd borgerlig viljeyttring vid valurnorna”.309 Lindman inser 

att ”en sådan omstämning försiggår icke i en handvändning. Den tager tid, den kräver tålamod 

och den förutsätter ett grundligt samvetsgrant upplysnings- och övertygelsearbete”.310 Här 

finns inte mycket kvar av det historiskt starka folkbegreppet. Folket är här ett svagt begrepp, 

som måste fyllas med mening. Lindman avrundar: 

Det är ock min livliga förhoppning att vi i arbetet på att till fosterlandets och samhällets gagn, 

mana fram de bästa egenskaperna och lynnedragen hos vårt svenska folk, frihetskänsla, 

självständighetsbegär, fosterlandskärlek och medborgarsinne, skola kunna påräkna stöd och 

medverkan av alla goda krafter i folket.311 

Att skapa den medborgare och medborgarideal som Lindman eftersträvar kräver fostran av 

tanken. Ett borgerligt vetande måste fostras fram om Sverige ska regeras av högern. Det 

kräver att folk blir medborgare. Det kräver både tålamod och planmässighet. Intressant är att 

Lindman ändrar taktik beroende på vem han adresserar eller avser. Den individualism som 

hos de borgerliga blivit en svaghet, ses här i begreppet självständighetsbegär som något 

positivt – detta kunde vi även se i diskussionen om medborgarinnan – men så får nog appellen 

också tänkas vara riktad mot den delen av folket: arbetare, neutrer och kvinnor som 

annekterats av klass-, parti- och egenintresse respektive ointresse. 

    Folket är både ett reellt, historiskt och ett holistiskt begrepp för högern. Ofta har 

forskningen om högern studerat hur folkbegreppet förankrats och använts som samlande 

historisk enhet, men det är naturligtvis även en faktisk mängd människor, tillhörande Sverige 
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bestyrkt av medborgarskapet. I den begreppsbetydelse som används hittills och kommer att 

användas framgent av AVFs aktörer bör båda aspekter noteras. Styrkan i högerns folkbegrepp 

ligger i historien medan svagheten är kopplad till nuet och framtiden. När folket står 

oskyddad till rov för klassvälde och demagoger framträder medborgaren som dess 

beskyddare. Förvandlingen från folk till medborgare handlar om kunskapsgrad, insikt, 

ansvarsgrad och kritisk medvetenhet. Medborgaren tycks utgöra subjektet och det enskilda 

medvetandet hos folket. Det direkta tilltalets förespråkare och folkets frälsare.  

    I Valupptakten i augusti 1926 fortsätter Lindman anklaga socialdemokratin för att splittra 

folket.  

Det helas väl, rikets och folkets, men hela folkets måste vara det enda rättesnöret för den lagliga 

överhetens tänkande och handlande, allt klassförtryck måste bekämpas och varje god 

medborgare i ett demokratiskt samhälle måste underkasta sig de lagar, som tillkomma genom de 

beslutsmässiga organ, som detta samhälle själft skapat åt sig”.312  

Lindman vädjar således till medborgaren som folkets, rikets och samhällets minsta 

bemyndigade enhet att träda över klass- och folkindelningar. Här finns det förvisso 

motsättningar mellan medborgarbegreppet och begreppen klass eller folk men de får inte ses 

som varandras motbegrepp. Medborgaren görs istället till helaren av folket genom att sätta 

gemensamheterna – rike, samhälle, folk – före klass. Medborgaren finns i alla klasser och är 

samtidigt den enligt lag legitimerade individ med särskilda rätts- och skyldigheter som 

existerar inom den faktiska och historiska enheten folket. Men då folket inte äger ett eget 

subjektivt medvetande riktar sig Lindmans vädjan till den gode medborgaren att upprätthålla 

och beakta de stora gemensamheternas väl. För att ytterligare betona medborgarens 

horisontella funktion, korsandes klass- och folkindelningar, avslutar Lindman talet i följande 

ordalag: ”Det helas väl är riktpunkten för allas våra ansträngningar. Och bakom oss stå i täta 

led svenska kvinnor och män utan åtskillnad till yrke eller samhällsställning: jordbrukare, 

handelns och industrins män, ämbets- och tjänstemän, hantverkare och arbetare”. 313 

Beteckningen svenska kvinnor och män får i detta sammanhang ses som synonymt med 

medborgarbegreppet. Lindman summerar: 

[M]edvetandet om att bakom oss och med oss stå män och kvinnor ur alla stånd och i skiftande 

sociala och ekonomiska villkor förlänar oss ökad tillförsikt och tro på framgång för våra 

strävanden. Enade av gemensamhet och överrensstämmelse i samfällda ansträngningar för ett 
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gemensamt mål, som är Sveriges frihet, Sveriges styrka och lycka. Blive höstens val till en 

väldig medborgarmönstring för det målet!314 

’Åtskillnaderna’, olika ’yrken’, ”stånd” och ’samhällsställningar’, med ”skiftande sociala och 

ekonomiska villkor” bör här beaktas som för Lindman naturliga olikheter inom de holistiska 

gemensamheter som nämnts. Begreppet medborgarmönstring är på en gång ett vädjande och 

uppsamlande begrepp att sälla sig till högerns politik som det skall betraktas som en samling 

mot socialdemokratin och klassväldet. 

4.2.3 På väg mot ett tvåfrontskrig: 1928–1935 

Konteramiralen har alltid haft ett militärt språkbruk kopplat till sin retorik. Men en tydligare 

folkarméretorik och med uttryck som ”[s]ätt en damm mot den socialistiska flodvågen! 

Medborgare!” får den sägas tillta i både styrka och riktning.315 

      Regeringsperioden 1928–1930 intar Lindman posten som statsminister. Det är högerns 

mest framgångsrika val i svensk historia, samtidigt som valet har setts som det kanske mest 

polariserade. I valet hade kommunister och socialdemokrater ingått valsamverkan under 

beteckningen ”arbetarepartiet” och bäddat för SNUs kosackretorik. 316 Tiden mellan 1930 och 

1934 präglades av såväl politisk, ekonomisk som social oro. Stridslinjen i dessa arbetslöshets- 

och strejktider stod om ”tredje mans rätt” – hur företag och medborgare skulle skyddas undan 

”fackföreningstyranni.” 317  Ådalshändelsen, kreugerkrisen och Weimarrepublikens fall i 

Tyskland var händelser som accentuerade denna kristid. Men droppen var nog ändå 

Bondeförbundets svek i uppgörelsen med socialdemokratin senvåren 1933. Denna ”kohandel” 

sågs som en bekräftelse på att klassintressena sattes före. Själva folkstyrelseidén är för 

Lindman starkt hotad och att Bondeförbundet sitter till bords med SAP under själva 

medborgartågsmanifestationen i maj 1933 är ett tecken på att den politiska kartan ritas om i 

Sverige.  

    Strategin att inlemma även arbetaren i den medborgerliga gemensamhetsdiskursen tilltar 

och uttrycks explicit hösten 1928. Uppmaningen i skriften ”Arbetare, tänk själv!”, ska nog ses 

i det sammanhang som redovisade Lindmans syn på demokratins svaghet och massans 

okunskap (se sid. 44). Han inleder likt Aldén med den svenska medborgarrättens långa 
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tradition med betoning på individens frihet kopplat till medborgarbegreppet. ”Det är lagens 

och samhällets mening att du ska vara en fri man i ett samhälle av fria medborgare”.318 

Lindman erkänner arbetarrörelsens förtjänster angående ”de stora massornas höjande”. 319  

Lindman menar dock att rörelsen nu riskerar ”binda de befriade i nya bojor” och beröva dem 

friheten där t.ex. ”föreningsfriheten förvandlas till föreningstvång och den politiska friheten 

undertryckes genom fackföreningarnas kollektivanslutning till ett visst politiskt parti, det 

socialdemokratiska”. 320  Härigenom, menar Lindman, förloras den ekonomiska och den 

personliga friheten. Arbetaren ”är icke längre en fri man med självbestämningsrätt utan endast 

en kugge i ett stort maskineri”.321 Det står tydligt att frihetsbegreppet utgör länken till den 

medborgerliga gemensamheten. Frihetsbegreppet är lockfågeln och medborgarbegreppet 

utgör den borgerliga fria gemensamheten som bör ingås för att arbetaren inte ska förlora sig 

själv men fullgöra plikten till sitt land. Lindman uppmanar: ”Framförallt arbetare, gör vad alla 

medborgare i ett fritt samhälle äro skyldiga sig själva och sitt land: tänk själv!”.322 Återigen 

slår individualismens språk igenom när han adresserar annan publik än den innersta 

borgerliga kretsen. 

    I föredraget inför kommunalfullmäktige och elektorsvalen 1931 ställer Lindman den 

retoriska frågan om högern är ett folk- eller ett klassparti. Upprinnelsen är Bondeförbundets 

hårdare grepp om landsbygdens bönder och SAPs ökade initiativ i städerna. För Lindman är 

det historiska och holistiska folkbegreppet ett mål. Medlet att nå en folkgemenskap är via 

medborgarbegreppet. 

För svensk högeruppfattning finns det bara en väg att förebygga detta [socialistiska klassvälde] 

och att trygga ett tillbörligt beaktande av alla samhällsklassers berättigade intressen. Denna väg 

är den fria medborgerliga samverkans väg inom och genom ett av klasshänsyn obundet 

folkparti.323 

Åter kommer medborgarbegreppets på en gång gränsöverskridande som 

gemensamhetskapande funktioner partiet till nytta.  
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4.2.4 Demokratibegreppen 

Det demokratiska systemet är för Lindman fortfarande 1930 en ’författningens 

radikalisering’.324 Det innebär att om ”en lugn och lyckosam samhällsutveckling” ska kunna 

komma till stånd, så måste den ”i högre grad än tidigare sökas hos medborgarna själva”.325 

Demokratin som system menar Lindman kan ”urarta till demagogi” och ”självtillräcklighet, 

maktfullkomlighet och förtryck” av den medborgerliga majoriteten. 326  Lindmans svar på 

denna utmaning visar att det endast är i och via medborgarna som det konservativa samhället 

kan förverkligas: 

Konservatismen i författning och former måste ersättas med konservatism i medborgarnas 

hjärtan och tankar. Fostran till medborgarsinne och samhällssyn får härigenom med 

nödvändighet en mera framskjuten plats på ett konservativt partis arbetsprogram.327 

Genom begrepp som vilja och handling är medborgarbegreppet hos högern i mångt och 

mycket ett nu och framtidsinriktat begrepp. Särskilt framhåller Lindman den nationella 

ungdomsrörelsen fostrande roll ”genom sitt växande inflytande på den unga generationens 

samhällsuppfattning och viljeinriktning”.328  

    Lindman må erkänna demokratin som system, men den kan endast göras vital om den 

ersatta konservativa författningens konstitution och former istället mynnar från medborgarnas 

egna ”hjärtan och tankar”. För detta krävs ett, som redovisats, tålmodigt arbete och en 

organiserad och programmatisk medborgarfostran. Om tidigare medborgarna skulle borga för 

nationens, folkets och samhällets välgång, träder nu medborgaren även in i rollen som 

demokratins frälsare. Frihets- och demokratibegreppet används även för att försvara 

medborgarens roll. T.ex. menar Lindman att ”[d]en frihet, som man [fackföreningsrörelsen] 

själv säga sig kämpa för, skall man icke frikänna andra medborgargrupper”.329 Begreppet 

frihet har under denna undersökningsperiod utgjort ett av medborgarbegreppets kärnbegrepp, 

framförallt i pejorativ bemärkelse mot klassbegreppet. Begreppet medborgargrupper bör ses i 

korrelat till de av AVF naturliga indelningar som ovan visats i yrkes- och ståndsgrupper. Så 

som begreppet medborgargrupper används pekar det på att medborgarbegreppet inte kan ses 
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den 3. november 1930 av konteramiral Arvid Lindman”, s. 4. 
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som ett fritt från vertikala eller horisontella indelningar stående begrepp. Inom dess domän 

existerar naturliga hierarkier av medborgargrupper och generellt över perioden framträder 

medelklassen som den grupp som främst lever upp till AVFs medborgarideal. 330   

    I AVFs ”Ekonomi och politik” från hösten 1930 framhålls att medborgaren är fri, men 

”[f]ria människor tvingas in i sammanslutningar, som de icke tillhöra. Icke ens den enskildes 

demokratiska rätt att fritt välja sitt parti har lämnats oantastad”. 331  Demokratibegreppet 

används till stöd för den medborgerliga frihetens utövande.  

     Förutom medborgarskolornas tillkomst, inviger under denna period Lindman ett antal 

konservativa medborgarhus. Under invigningstalet av medborgarhuset i Fagerhult 

återkommer Lindman till vikten av det historiska arvet som må ingjutas i medborgarna: 

”Vidgen solidariteten till att innesluta hela svenska folket och ställen Er [medborgare], med 

hjärta, håg och vilja i landets och hela folkets tjänst”. 332  Här åberopas åter den 

gränsöverträdande medborgerliga gemenskapen för land och folk. Angående 

medborgarhusens syfte säger Lindman: ”Varje ny byggnad av detta slag representerar ett nytt 

fäste för konservatismens idéer, en ny centralpunkt för högerns samhällsvårdande politik, ett 

nytt hem för högerns folk”. 333  Solidaritetsbegreppet förstärker medborgarbegreppets 

semantiska fält, men står precis som frihets- och folkstyrebegreppet avskilt från klass- och 

partilojalitet. 

    Inför valet 1932 används medborgarbegreppet tydligare i strid mot klassbegreppet.  I 

göteborgstalet med den talande titeln ”Stridens mål, syns tydligt hur Lindman likt tidigare 

aktörer inom AVF använder sig av begreppet som bindemedel. Solidaritetsbegreppet och 

pliktbegreppet anses åter vara förutsättningsbegrepp för medborgaren. Endast helheten ska 

denne underordna sig och åter är delbegreppen – klass, yrkesgrupper, isolering och 

självhävdelse – motsattsbegrepp till medborgarbegreppet när dessa inte har Det hela för 

ögonen 

                                                        
330 Jfr ”Den svenska medelklassen – Ett rop på en medelklassens sociala och politiska 

samlingsrörelse”, Medborgaren 1918:5/6, s. 89. RA, M-arkiv 1, Trycksamling, ”Trygghetens, 

ordningens och arbetets politik!”, Ekonomi och politik nr. 8 1932. RA, M-arkiv 1, Trycksamling, vol. 

14, Gösta, Bagge, ”Samhället och medelklassen: på auditorium i Stockholm den 20. febr. 1936. 
331 RA, M-arkiv 1, Trycksamling, vol. 11, nr. 393, ”Medborgerlig rätt och frihet”, Ekonomi och politik 

nr. 8 1930,  
332 RA, M-arkiv 1, Trycksamling, vol. 11, nr. 430, ”Tal av Amiral Lindman vid Invigningen av 

Högerns medborgarhus i Östra Fågelvik den 27. september”, s. 9. 
333 RA, M-arkiv 1, Trycksamling, vol. 11, nr. 431, ”Skydd för näringslivet! Skydd för lagsamhället! 

Föredrag av Amiral Arvid Lindman vid invigningen av ett nationellt föreningshus i Fagerhult 

söndagen den 15 nov. 1931”, s. 6. 
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Ställda inför de stora samhällsuppgifterna äro vi icke i första rummet jordbukare eller 

industrimän, köpmän eller löntagare, stadsbor eller lantbor, utan medborgare, svenska 

medborgare. […]. [S]venska högerpartiet är uppbyggt på grundsatsen om individernas och 

klassernas inbördes solidaritet och de enskildes förpliktelser att inordna sig under det 

gemensamma samhällsansvaret. I hårda tider som den nuvarande sättas dessa egenskaper hos 

medborgarna på hårdare prov än eljest. Det ligger i tiden en tendens till självhävdelse och 

isolering inom den egna klassen, den egna yrkesgruppen […] Varje grupp, som bryter sig ut ur 

den naturliga gemenskapen med andra i avsikt att därigenom vinna fördel, försvagar det hela 

och motverkar i grunden sitt eget syfte, sammanhållning icke splittring, måste vara tidens 

lösen.334 

Det är viktigt att poängtera att klass- och yrkesgrupper i sig inte utgör något onaturligt hos 

Lindman. I stället är det när dessa isolerar sig och bara ser till sina intressen som dessa 

begrepp blir motbegrepp till medborgarbegreppet. Eller rättare, medborgarbegreppets 

horisontella egenskaper nyttjas för att inlemma yrkesgrupper och klasser i den naturliga 

medborgerliga gemenskapen. Därav Lindmans retoriska vi-öppning – vi är icke…utan. Den 

naturliga gemenskapen består först och främst av medborgare. Det är denna identitet som bör 

ligga främst i sinnet för individens och det helas bästa – därefter klass- och egenintresse. 

     Lindman och AVF förlorar trots sina ansträngningar valet 1932 och Per Albin Hansson 

tillsätts bilda regering. Samtidigt har stridigheterna med SNU trappats upp, känsliga inte 

minst efter nazisternas maktövertagande i Tyskland januari 1933. Lindman har ett 

tvåfrontskrig att vinna. Han har en ungdom ivrig att delta och göra sin röst hörd samtidigt som 

den utdragna striden mot socialdemokratin och klasspartierna måste kännas hopplöst 

övermäktig. I talet ”Mot bolsjevism och klasskamp” anklagar Lindman åter klasspartierna för 

att försvaga demokratin:  

Det folkliga självstyret […] förutsätter disciplin, fostran och ansvarskänsla; den fodrar 

framförallt förmåga att se bort från egna små intressen till förmån för det gemensamma. 

Uppfyller då vårt demokratiska samhälle dessa krav? Ingen objektiv iakttagare kan besvara den 

frågan jakande. Låt mig genast peka på den enligt mitt förmenande ödesdigra tendensen i den 

moderna demokratin. Det är klasspolitiken. Klasspartierna äro kräftskadan på den folkliga 

självstyrelsen. Denna bygger sin idé på samverkan mellan fria medborgare med h e l a folkets 

välfärd som mål, utan hänsyn till den egna eller andra gruppens särintressen.  Må vara att detta 

blott är ett ideal, som aldrig fullt ut kan förverkligas i vår ofullkomliga värld, det är dock ett 

ideal, ur vilket folkstyrelsen hämtar sin moraliska kraft. Klasspartierna åter begränsa sig 

medvetet till att i främsta rummet tillgodose sina uppdragsgivares speciella önskemål. En sådan 

inställning bryter staven över de bärande tankarna i den fria folkstyrelsens system.335 

Det folkliga självstyret är ett ideal för Lindman. Det bygger på att medborgarna fostras och 

disciplineras för att sedan styra det gemensamma Sverige. När stat och samhälle styrs av 

                                                        
334 RA, M-arkivet, Trycksamling, vol. 11, nr. 407, ”Stridens mål…” s. 13-14. 
335 RA, M-arkivet, Trycksamling, vol. 12, nr. 475, ”Mot bolsjevism och klasskamp! Tal av amiral 

Arvid Lindman i Delsbo den 17. April 1933”, s. 6. 
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ansvarstagande, oegoistiska, med Det helas väl för ögonen medborgare då har Lindmans ideal 

uppnåtts. Hindret för dess förverkligande är klasspartierna.336 Själva idén folkligt självstyre är 

alltså inte uppnått, samtidigt som Lindman befinner sig i en demokrati. Här finns således en 

motsättning mellan de båda demokratiska begreppen som Torstendahl påvisat.337 Att Lindman 

byter ut begreppet folkligt självstyre till begreppet den moderna demokratin får inte ses som 

en tillfällighet. I det senare tillåts klasspartierna att tillgodose sina egna intressen. Vare sig 

folkligt självstyre eller demokratin fungerar. Skillnaden ligger i att Lindman ser att den 

moderna demokratin existerar, om än dåligt. Den är fortsatt en realitet. Det folkliga självstyret 

å andra sidan är en ofullbordad idé – ännu inte realiserad. Den kan endast förverkligas genom 

medborgerlig och politisk fostring/disciplinering/aktivering.  

    Under perioden 1933–1935 ses en allt tydligare imperativ stridsretorik i AVFs texter och 

tal. Att partiet också ses ta ett sådant steg välkomnas av Klas Jonson som också hänvisar till 

Lindman och AVFs nya partiprogram. Jonson skiljer än tydligare än Lindman på demokrati 

och folkstyre. Hans inlägg är även en påminnelse om att kritiken mot medborgarskapets 

röstberättigande ännu fortlever inom diskursen. Jonsson ställer folkstyre mot såväl 

”proletariatets diktatur” som mot en demokrati byggd på massan. 338 

Folkstyre, vilket icke till begreppet är identiskt med ”massans herravälde”, demokrati i egentlig 

mening, innebär medborgarnas slutgiltiga bestämmanderätt under ansvar och under den för ett 

samhällsliv i frihet erfoderliga hänsynen till övriga medborgares rätt.339 

Jonson beklagar sig över att rättigheter satts före skyldigheter, att rösträtt getts till 

”skatteskolkare och understödstagare”, och fortsätter: ”De som betala sina skatter äro 

statsmedborgare, endast de uppbära ansvaret”.340 Jonsons användning av statsmedborgare är 

ovanligt i sammanhanget och perioden, men får nog tillskrivas hans önskan att 

medborgarskapsbegreppet ”skärskådas och ytterligare preciseras”.341 

Lindman igen, och ”den borgerligt nationella uppfattningen gentemot det socialistiska 

klasstyret”: 

                                                        
336 Jfr RA, M-arkivet, Trycksamling, vol. 12, nr. 478, ”För fäderneärvd frihet! Föredrag av amiral 

Arvid Lindman vid nationella medborgartåget i Göteborg lördagen den 16. Sept. 1933”, s. 11, 13. 
337 Torstendahl (1969) s. 116-118. 
338 ”Aktiviseringen av högerns verksamhet”, Medborgaren 1933:10, s. 361-365. Citat s. 361. 1926 

beklagar sig ännu Lindman över hur ”rätten att öva inflytande på stat och samhälle icke ens erfordras 

att hava fullgjort de mest elementära medborgerliga skyldigheter, skattebetalningsplikt och värnplikt”. 

Jfr Medborgaren 1926:5, s. 138. 
339 Ibid., s. 361. 
340 Ibid. 
341 Ibid., jfr även ”Klasspartierna – folkstyrets fiender”, Medborgaren 1933:6, s. 201. 
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Jag skulle därför till högerns män och kvinnor inom alla samhällsklasser, i stad såväl som land, 

vilja rikta en flammande maning: Låt egen bekvämlighet vika! Gör en personlig insatts i den 

nationella propagandan! Träd frimodigt in som soldat i den kämpande konservatismens stora 

armé! […] [En armé som] ”bryter klassväldet, hävdar nationell samhörighet och mot yttre och 

inre fiender värnar fäderneärvd svensk frihet och kultur!” 342 

 

 

4.2.5 Högerns nationella medborgartåg: 1933–1936 

 
”Under ett demokratiskt samhällsskick borde folkdemonstrationer strängt taget vara onödiga. 

En hvar medborgare har ju tillfälle att gifva sin mening i allmänna frågor tillkänna genom 

röstsedeln”. 343 

 

Högerns nationella medborgartåg i Stockholm den 21 maj 1933 kan således ses som en 

märkesdag i synen på medborgarnas roll i samhället och politiken. Nästföljande år talade 

Svenska Dagbladet om 30 000 tågande – uppdelat på 54 kolonner med 600–1000 personer i 

varje kolonn – och 60 000 samlande vid talen i Källhagen ett par timmar efter avmarschen 

från Östermalmstorg i Stockholm.344 Om den siffran stämmer skulle det ha varit den dittills 

största politiska manifestationen i Sverige.345  

    Högern hade länge intagit ovan citerade ståndpunkt angående demonstrationer i allmänhet 

och de socialdemokratiska första maj-demonstrationerna i synnerhet.346 Samtidigt utgjorde 

bondetåget 1914 en viktig del i högerns självsyn. Men då hade initiativet kommit från 

lantmännen själva. 347  Medborgartågen var istället initierade av AVF på samma sätt som 

socialdemokratins demonstrationer och påvisar att medborgarbegreppets annektering av orden 

politisk aktivitet och offervilja nu hade fått en ny innebörd. 

    Medborgartågen har sin storhetstid mellan 1933–1936. 1938 är det sista registrerade 

medborgartåget i högerns regi som jag lyckats spåra. 1939 bryter andra världskriget ut och 

åren 1940–1941 gör vänstern och högern samlade första maj-demonstrationer under 

samlingsnamnet medborgartåg. Medborgartågen kräver en undersökning i eget rätt. Här ska 

blott ett par synpunkter få avrunda undersökningen.  

                                                        
342 RA, M-arkivet, Trycksamling, vol. 13, nr. 509, ”Systemet Wigforss – en äventyrspolitik, som 

måste avvecklas. Tal av Amiral Arvid Lindman i Hölleviken, söndagen den 17. juni 1934”, s. 18-19. 
343 ”Folkdemonstrationer, parlamentarism, demokrati och demagogi”, Medborgaren 1922:4, s. 62-63. 

Citat s. 62. 
344 ”Medborgartåget”, Svenska Dagbladet (SvD) 28/5 1934. 
345 Det råder inte helt konsensus kring dessa siffror. Jfr Olsson (2000) s. 239. 
346 Medborgaren 1922:4, s. 62-63. 
347 Stråth, Bo, Sveriges historia 1830–1920 (Stockholm 2012) s. 194-195. 
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    När högerns egna medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp anordnas 1933 i 

Stockholm, medger Medborgaren att detta är en vändpunkt i synen medborgerlig delaktighet 

och nya arbetsmetoder.348 Den medborgarmönstring Lindman advocerat för har gett resultat. 

Medborgartågen 1933–1936 är för AVF ett led i en aktivare politik. Vid Högerns riksstämma 

1934, dagen efter medborgartåget i Stockholm den 28 maj utbrister Lidman: ”Vi kan om vi 

vill! Djupt ned i folkets breda lager sänker konservatismen sina rötter”.349 Även tidskriften 

beskriver hur medborgartåget lyckats i sina föresatser. ”Alla stånd och klasser voro 

representerade – bönder, borgare, och arbetare, icke minst de senare”.350 När Lindman talar 

till de samlade i Källhagen understryker han:  

Klassandan inom vårt folk skall övervinnas. Klasspartier och klasskamp förgifta vårt offentliga 

liv. Må vår samling här idag, bönder, borgare och arbetare i täta led, skuldra vid skuldra – en 

bild av den konservativa folkrörelsen – må denna samling bli signalen till klasskrankornas 

nedbrytande och skapande av en oupplöslig svensk folkgemenskap.351 

När Lindman däremot håller talet vid medborgardemonstrationen i Göteborg i september 

samma år är det mot två fronter. ”Mot diktaturgrävare, från vilket håll de än komma må, […] 

se där den konservativa folkrörelsens samlingsparoller!”. 352  Lindman understryker att 

konservatismen är ’aktiv’ – ”en kämpande rörelse, som under det svenska fälttecknet av sina 

anhängare kräver [o]ffervilja, mod och uthållighet”. 353  Vid 1934 års medborgartåg i 

Stockholm kräver Lindman systemskifte, men han är fortsatt ute efter ”en förnyelse i 

samhällsandan. Vi [medborgarna] måste höja kravet på en samfälld aktion, som spränger 

klassfjättrarna och frigör folkets slumrande krafter”.354  

    År 1935 avgår Lindman som partiets ordförande. I ett av de sista talen Lindman höll innan 

han förolyckades i sin resa tillbaks från Skottland den 9 december 1936 fortsätter han sin 

uppgift trogen. Men faktum är att den medborgarmönstring han och AVF så länge kämpat för 

under 20 års tid trots allt gett armt utslag. Om Lindmans egen anda som han kämpat så hårt 

för att ingjuta i medborgarna var på upphällningen förtäljer texten föga. Vid 

                                                        
348 ”Medborgartåget”, Medborgaren 1933:5, s. 181. 
349 ”Högerns riksstämma”, Medborgaren 1934:6, s. 223. 
350 Medborgaren 1933:5, s. 180 
351 RA, M-arkivet, Trycksamling, vol. 12, nr. 476, ”För Sverige under blågula färgers ärorika tecken! 

Tal av amiral Arvid Lindman i Stockholm söndagen den 21. Maj 1933 i samband med nationellt 

medborgartåg”, s. 3. 
352 RA, M-arkivet, Trycksamling, vol. 12, nr. 478, s. 14. 
353 Ibid. 
354 RA, M-arkiv, Trycksamling, vol. 13, nr. 507, ”Med högern för systemskifte! Tal av amiral Arvid 

Lindman vid det nationella medborgartåget i Stockholm söndagen den 27. Maj 1934”, s. 7. Jfr RA, M-

arkiv, Trycksamling, vol. 13, nr. 518, s. 54-55. 
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medborgartågstalet i Karlstad den 28 juni hade högerrepresentanterna i riksdagen därtill inte 

lyckats enats i försvarsfrågan och högern hade fått se även det slaget förlorat.355 I en sista 

ansträngning upprepar Lindman de slagord vi gjort oss bekanta med:  

Vi måste väcka de loja och likgiltiga, rycka med oss de tvehågsna, forma inom det borgerliga 

Sverige den kärntrupp, som går i spetsen för bevarandet av enskild rätt och medborgerlig frihet. 

Vi vilja bevara den folkliga friheten mot det socialdemokratiska tvånget. Frihet under lag och 

rätt för alla, icke klassvälde och klassförtryck. Medborgare äro vi alla i ett fritt land… […] Må 

den blågula korsfanan… […] Enighet och offersinne ledsage oss och give oss styrka! Leve 

Sverige!356 

4.3 Sammanfattande analys 

Generellt och på en kontextuell nivå visar undersökningen hur medborgaren allt tydligare görs 

till försvarare av fäderneslandet Sverige, riket, nationen, samhället och folket – Det hela. 

Statsnyttan och inte egenintresse, klassintresse eller partiintresse bör sättas före. Över 

perioden i stort ökas AVFs krav på vad en medborgare har för roll i samhället. Förutom 

skatteplikt, röstplikt och värnplikt ses en förändrad hållning till kraven på medborgarnas 

politiska aktivitet och handling som bäddar för AVFs förändrade syn på demonstrationer i 

allmänhet och synen på medborgarens roll i det offentliga livet i synnerhet. Parallellt med 

denna transformation ökar även kraven på medborgerlig fostran, en nödvändighet för att den 

konservativa ideologin ska kunna genomsyra hela samhället. Medborgarna blir i hög grad att 

betrakta som en politisk resurs och ett instrument för förändring. Det är via dem som högerns 

politik kan sprida sig genom den samhälleliga kroppen och således via dem som en borgerlig 

hegemonisk position kan förverkligas. 

   Parlamentarism har skapat obalans mellan medborgarna och kan endast kan återställas via 

ökat medborgerligt ansvar, dvs. att medborgare–stat relation upprätthålls. Detta ställer högre 

krav på medborgarna, varför AVF ser medborgarfostran som central. Rösträttsreformen har 

inneburit för AVF att medborgarna nu även måste ta ett större offentligt och politiskt ansvar.  

Statsnyttan och inte klassintressen ska gå först. Genom att framförallt SAP lyckats samla 

arbetarklassen till sitt parti och politik ser AVF det som nödvändigt att även högern hittar 

organisationsformer och samhörighetsformer. I båda fallen utgör medborgarbegreppet de 

samlade värdenas gemensamhetsbegrepp.  

                                                        
355 RA, M-arkiv, Trycksamling, vol. 13, nr. 627, ”Trygghetskrav i orostider: föredrag i 1936 års 

valrörelse av konteramiral Arvid Lindman”, s. 7. 
356 Ibid., s. 8. 
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    På referentiell nivå är klasser, ständer och yrkesgrupper att betrakta som naturliga 

kategorier för AVF. De bör däremot inte, även i en neutral eller ideal värld, ses som 

synonymer till medborgarbegreppet eller medborgargrupper. De utgör istället – när inga 

schismer föreligger – parallella harmoniska kategorier som existerar naturligt i samhället, 

jämte och överlappandes medborgargrupper. Klass-, stånd- och yrkesgrupper ska däremot 

betraktas som motbegrepp till medborgarbegreppet när relationen medborgare–stat rubbas 

eller utmanas av dessa grupper. Denna förvandling är central i förståelsen av AVFs 

medborgarbegrepp och tydlig i texterna och utgör tillika en konstant efter att relationen folk–

kungamakt i konstitutionell mening fallit. Detta brott på referentiell nivå – hur 

medborgarbegreppet förhåller sig till liknande begrepp i gemensamhetsdiskursen – medför att 

AVF tillskyndar en syning av dessa grupper och medborgarbegreppets direkta objekt och 

naturliga upptagningsområde – ungdom, arbetare, kvinnor, medelklass. Här tydliggörs 

medborgarbegreppets semantiska fält. Epitet och värden som neutrer, lata och likgiltiga i 

pejorativ bemärkelse och plikt, offervilja och medborgarsinne i positiv mening ges funktionen 

att förtydliga medborgarbegreppets semantiska fält.  

    På representativ nivå syns en tillskyndande annektering av solidaritetsbegreppet och 

frihetsbegreppet och en förskjutning av individualitetsbegreppen. Om medborgarbegreppets 

semantiska innehåll och förändring i stort diskuteras vidare i slutdiskussionerna.  

    Folkbegreppet har i kapitlet två tidsaspekter. Dels existerar inom diskursen den traditionellt 

mytologiska synen på folket, vars historiska rötter och band mellan folk–

konstitution/kungamakt i alla tider borgat för Det helas bevarande. Dels framkommer ett 

folkbegrepp försvagat av samtidens konstitutionella omvälvning, parti-, klass- och 

egenintressen. Endast genom medborgarfostran kan folkets styrka och enhet försvaras.  

    När AVF närmar sig arbetaren är det via begreppen frihet och individualitet som denne ska 

inlemmas i en medborgerlig gemenskap. Det sker således en semantisk omkastning beroende 

på vilken grupp AVF adresserar. 

    För Lindman kan en fungerande demokrati komma till stånd endast via konservativt 

upplysta och ansvarskännande medborgare. Först då har Lindmans idé om folkstyre 

förverkligats. 

    Tiden från 1930 är en aktivitetens tid hos AVF i både språk och praktik. Stridsretoriken 

inom förbundet tilltar och planer om medborgarhus, medborgarskolor och medborgartåg 

förverkligas. Att medborgaren intar gatan visar att synen på medborgarens roll i samhället 

paradigmatiskt har förändrats hos AVF. 
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Kapitel 5: Medborgarmönstring inom högern?  

5.1 Avslutande diskussioner och resultat 

Det övergripande målet i denna studie har varit att påbörja en kartläggning av den 

medborgerliga diskursen inom högern och de praktiker som varit knutna till denna diskurs. I 

avgränsad bemärkelse var jag ute efter att söka upp de socio-politiska teman som utgjort 

huvudakter för AVFs tillskyndande av medborgarverksamheter. Dessa har studerats i tre 

empiriska kapitel. Varje tema har undersökts kronologiskt. De två största temana Framväxten 

av medborgarinnan och ”Medborgarmönstring mot klassväldet” har utgjort var sitt kapitel. 

Det specifika syftet har varit att inom dessa teman undersöka medborgarbegreppets mening 

och funktion inom AVF 1915–1936.  

    Föremål för analys har varit det diskursiva materialet hos AVF där tidskriften 

Medborgaren, Arvid Lindmans tal och andra publika alster utgjort basen. AVFs språk om 

medborgaren har legat i fokus. För att komma åt medborgarbegreppets mening och funktion, 

samt de konfliktytor som begreppet varit indraget i, har jag funnit viktigt att vara generös med 

citering. Detta har medfört att uppsatsen är både omfångsrik och komplex. Jag valde därför 

tidigt att parallellt i undersökningen göra analyser som sedan sammanställdes i övergripande 

form efter varje kapitel. Dessa slutdiskussioner har därför en mer övergripande funktion och 

hänvisar för den detaljintresserade till respektive kapitel. 

    Ur ett övergripande teoretiskt perspektiv har några centrala premisser varit vägledande. 

Språket har inte setts avskilt från en socio-politisk verklighet. I stället har undersökts hur 

språkliga och kontextuella element stått i påverkbar relation genom Ifversens modell. Därtill 

har jag hos Foucault funnit stöd för den kraft som finns i en diskursiv artikulation. Genom 

AVFs medborgarspråkliga utsagor har sökts studera hur dessa relaterar till att 

medborgarfostran omsattes i verksamheter och praktiker. Dessa angreppssätt har möjliggjort 

att ur ett språkligt perspektiv studera medborgarbegreppets centrala plats inom Allmänna 

valmansförbundets språk och praktik.  

    I det närmaste ska arbetets frågeställningar besvaras. Därefter följer en diskussion som på 

ett övergripande plan söker sammanföra de tre empiriska kapitlens huvuddrag. Sist anges 

arbetets centrala slutsatser, följt av en utblick mot vidare forskning. 
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Vilka är de sociala och politiska teman/diskussionspunkter under perioden som triggar 

AVF att föra en diskussion om medborgaren och medborgarens roll, samt tillskyndar 

uppkomsten av AVFs medborgerliga verksamheter och praktiker? 

 

    I undersökningsperiodens början fanns en oro över att AVF som valorganisation höll på att 

bli frånsprungna av främst socialdemokratin och bondeförbundens mer välutvecklade 

organisationer och att ett mer kontinuerligt arbete krävdes för att göra sig gällande i en 

hårdnande konkurrens om folkets röster och spridandet av partiets idéer. Dels såg man en fara 

i att ungdomen kunde attraheras av övriga partiers verksamheter och propaganda, dels 

behövde ungdomen fostras och förberedas för det offentliga och politiska livet.  

    I.o.m. de konstitutionella förändringarna accentueras oron över ungdomen och kvinnans 

nya roll som myndiga medborgare, men det är tveklöst kring kvinnorna som huvudparten av 

diskussionen föreligger i materialet 1919–1936. Till skillnad från ungdomen är det inte deras 

nyfikenhet eller iver som behöver adresseras, här krävs i första hand att få dem till 

valstugorna, att kunskapsgraden behöver lyftas samt att kvinnorna fyller sin medborgerliga 

roll som fostrare och vårdare av offentlighetens aktörer. Mellan 1920 och 1936 finns en 

kontinuitet i synen på kvinnan i det offentliga rummet. Av såväl kvinnor som män lyfts hem-

metaforen fram som inkörsport för kvinnans offentliga tillträde. Förebilden är 

medborgarinnan som lyckats överföra hemmets värden ut i den stora offentlighetens hem.  

    Även i synen på människan finns en kontinuitet i materialet. Lämnas hon vind för våg 

riskerar hon att bli viljelös eller offer för demagogers påverkan med sjunkande kunskapsgrad 

och ansvarsgrad som resultat. Kunnighet, vilja och ansvar vid sidan av medborgarsinne  

-känsla och -anda är det historiska folkets kännetecken, men samtidens och framtidens 

utmaningar, främst genom den politiska och konstitutionella utvecklingen, har fråntagit folket 

dess rättmätiga roll. I det sammanhanget synliggörs bilden av ett svagt och splittrat folk.  

    Samtidigt har den allmänna och lika rösträtten medför att ansvaret för Det helas bevarande 

och utveckling läggs i händerna på nya oerfarna väljare. Konsekvenserna av demokrati och 

parlamentarism blir att medborgarbegreppet sidoställts till förmån för klass- och 

partiintressen. Ödet ligger inte i medborgarens fria vilja och kunnande utan riskerar ersättas 

av massors och klassers godtycke.  

    För att den kunskapsgrad, ansvarsgrad och medborgaranda som är medborgarens 

adelsmärke åter skall råda i samhället; att sprickan mellan medborgare-stat ska repareras, 

krävs att AVF utvecklar en omfattande, tålmodig och planmässig upplysningsverksamhet. 

Sprickan tvingar AVF att utveckla egna verksamheter och hämta tankegods från andra partier 
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och organisationer. Här har framförallt de socialdemokratiska folkinstituten setts som 

förebilder. 

Vilken mening hade medborgarbegreppet för AVF? 

Fram till den allmänna och lika rösträttens deklarerande stod medborgarbegreppet starkt 

kopplat till medborgarskapets skyldigheter: skatteplikt, värnplikt, röstplikt och laglydnad. 

Begreppen offervilja och medborgarsinne stod oftast kopplat till röstplikten.       

      Medborgarbegreppet står sett över hela perioden alltid kopplat till begreppen offentlighet 

och ansvar. Det första är kunnandets, handlandets och erfarenhetens begrepp medan 

ansvarsbegreppet är länken mellan medborgaren och statsnyttan. Övriga begrepp, såsom 

frihet, medborgarsinne –anda –dygd –känsla plockas in i begreppets semantiska fält när dessa 

kärnbegrepp är hotade. De ges då funktionen av kärnbegrepp beroende på adressat och 

kontext. De hör till begreppets semantiska fält men är vad jag vill kalla situationsbundna 

element. Undersökningen har visat att det först är när medborgarens offentlighet och dennes 

ansvar inför denna är hotad, eller när den nya konstitutionen ställer krav på individer som 

tidigare inte har haft tillträde till en offentlighet, som begrepp som medborgarsinne och 

offervilja träder fram.  

    Ett annat situationsbundet element är solidaritetsbegreppet. Begreppet används inom 

högerns medborgardiskurs som ett motbegrepp till klass-, klassintressen och klassolidaritet 

när dessa ställer sig i vägen för Det helas bevarande. Så trots att klassbegreppen är del i 

högerns samhällshierarkiska terminologi har solidaritsbegreppet ett primat över dessa. I 

korthet ställer sig en god medborgare över dessa sub-intressen för att istället visa solidaritet 

inför helheten. Den perlokutionära kraften i diskursen gör gällande att om motsatsen 

föreligger kan du inte betraktas som medborgare i högerns mening av begreppet. 

    Ytterligare en förändring som syns i Lindmans förhållande till medborgarbegreppet är hans 

förskjutning av individualitetsbegreppet till förmån för samhällsintresset. Det första står 

kopplat till frihetsbegreppet, det andra till offentligheten. Det Lindman gör visar att bandet 

medborgare–stat står i orubbat bo, dess primat över frihetsbegreppet (i medborgarbegreppets 

semantiska fält) kräver att individualismen degraderas.  

     Vid mitten av 1920-talet sker försiktigt en förskjutning i synen på politisk aktivitet och 

handling i bred mening. Dessa begrepp blir mer bekväma i anslutning till 

medborgarbegreppet. Men fortfarande kopplas dessa begrepp oftast till valsituationen.  Åter 

är det kontextuella aspekter och krav som tvingar AVF till uppmaningar om att synas och 

höras i den offentliga debatten.  
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    Medborgarbegreppets motbegrepp har under föreliggande period varit i hög grad konstanta 

och i likhet till medborgarbegreppets konnotativa element utgjort situationsbestämda antiteser 

till begreppen offentlighet, ansvar, frihet, offervilja, kunnighet, erfarenhet. Intressant i 

sammanhanget är att även begreppet hem, som på en gång tillhör ett av den konservativa 

ideologins nyckelbegrepp, användes som medborgarbegreppets motbegrepp med intention att 

mana kvinnorna att ta del i offentligheten. Här kom hem tillsammans med begreppen privat 

och egenintresse att få pejorativa funktioner kopplat till medborgarbegreppets kärnbegrepp.  

    Uppsatsen visar att medborgarbegreppet inte är ett rakt motsattsbegrepp till klassbegreppet. 

Först när klassbegreppet utmanar relationen medborgare-stat, d.v.s. Det helas bärande länk, 

blir klassbegreppet medborgarbegreppets motbegrepp. 

Vilken social och politisk funktion hade medborgarbegreppet för AVF? 

Medborgarbegreppet för AVF fyllde flera funktioner. Främst synliggörs hur begreppet 

utkristalliserar sig som ett gemenskapsbegrepp för individer att samlas kring. Dess 

inneboende värdegrund som diskuterats ovan skulle borga för att det sociala samhällets 

fortbestånd, lycka och utveckling. Samhällets överlevnad berodde på medborgarnas förmåga 

att ikläda sig de konservativt uppställda medborgerliga normerna och värdena. Flera av AVFs 

aktörer talar här om vikten att reformera, dana eller fostra fram en medborgerlighet hos folket. 

Vinsten av att sprida ett konservativt vetande genom samhällskroppen var uttalad i diskursen. 

Medborgarkurser, medborgarskolor och medborgarhus får i detta avseende ses som 

medborgerliga katedraler, där den medborgerliga diskursens värden och normer utgör den 

dagliga katekesen. Tanken var att det medborgerliga idealet skulle via ”soldaterna” förgrena 

sig i samhällskroppen. Här synliggörs alltså den politiska funktionen av begreppet. Tanken är 

att via medborgarna sidoställa klassväldet (socialdemokratin i första rummet) och därmed 

vinna social acceptans och politisk position.  

    Medborgarbegreppet användes även för att visa andra grupper att de i grund och botten 

tillhörda samma medborgerliga gemenskap. I de fallen spelar begreppet funktionen av 

paraplybegrepp ovan begreppen klass, yrke, stånd.  

Hur, om alls, förändrades synen på medborgaren under perioden? 

Även här står svaret kopplat till det nya ansvaret som ålades den bemyndigade delen av 

befolkningen, d.v.s. medborgaren. Kvinnans politiska medborgarskap hade motarbetats av 

högern. Och den allmänna och lika rösträtten innebar en konfliktfylld tid för både män och 
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kvinnor till förhållandet medborgare i undersökningens material. Lindman, känd för att vara 

en pragmatiker uti fingerspetsarna, vände förvisso kappan efter vinden, men gjorde samtidigt 

klart att den skillnad som funnits mellan könen nog fortsatt skulle få gälla ute i samhället. 

Med andra ord. Offentligheten var en männens arena, det privata kvinnornas. Undantaget var 

periodiskt och kopplades till själva valsituationen då kvinnorna uppmanades att göra sin plikt 

– dvs. gå och rösta eller sätta i mannens hand det äkta-make-kuvertet så att hennes röst kom 

till offentlighetens nytta. Via mannen var således en högst alternativ väg in i offentligheten.  

    Det främst hindret för de kvinnliga medborgarna var deras brist på kunskap. AVFs initiativ 

att skapa ett centralt kvinnoråd skulle borga för kvinnornas upplysning – från kvinna till 

medborgare. Men även då låg i deras uppgift att fostra medborgare till det offentligas tjänst. 

Båda uppgifterna, att rösta och att fostra, var fortfarande i början av 1920-talet att betrakta 

som kvinnans indirekta medborgerliga förpliktelser. Det som förändrade kvinnans 

medborgerliga status var hem-metaforen. Att börja se fäderneslandet som det stora hemmet, i 

vilket kvinnorna kunde använda sina erfarenheter från det privata hemmet, blev för både män 

och kvinnor en alltmer framkomlig väg in i männens offentliga och politiska värld. Viktigt 

blev fortfarande, inte minst från kvinnornas sida, att klargöra att de inte vill trängas med 

männen, utan att hemmets färdigheter av vårdande, tjänande och fostrande karaktär, fortsatt 

skulle utgöra huvudgärden av de offentliga kvinnornas arbete. Begreppet medborgarinna 

dyker upp i början av 1920-talet och försvinner runt 1930. Det hade fyllt dubbla syften. Dels 

var den illokutionära avsikten att adressera medborgardiskursen att kvinnor kan, dels hade det 

till uppgift att förevisa goda kvinnliga exempel – att vägen låg öppen om båda plikterna 

sköttes, dvs. hemmet och offentligheten. Studerar man ansvarsbegreppet kopplat till 

kvinnorna ser man alltså att däri rådde en bodelning som synliggörs i den faktiska 

verkligheten. Offentligheten blev mot slutet av undersökningsperioden öppnare för kvinnor, 

begränsningen ligger i medborgarbegreppets ansvarsbegrepp. 

    Vad gäller de unga medborgarna kopplas medborgarbegreppet ofta samman med 

ungdomlig vilja, nyfikenhet men även framtiden. Det är framförallt genom ungdomsbegreppet 

som medborgarbegreppets framtidshorisont ådagaläggs. Från 1915 till 1930 ska ungdomen 

(likt kvinnorna i utökad grad från ca 1920) fostras. Men erfarenhetsbegreppet står i början 

kopplat till ungdomen inte kvinnorna, vilket visar att röstplikt och inte offentligt politiskt 

arbete låg dem före. Ungdomen skulle utbildas och skaffa erfarenhet. Detta var 

medborgardiskursens medborgerlighetskrav. Detta förändrades först i.o.m. konflikten mellan 

SNU och AVF och omorganisationen av högerns ungdomsrörelse. Medborgartågen utgör 
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även här ett diskursivt skiljemärke i synen på medborgaren kopplat till begreppen ansvar 

offentlighet. 

Huvudresultat 

Denna undersökning har skänkt ny kunskap om hur Allmänna valmansförbundet mellan åren 

1915 till 1935 systematiskt omorganiserar sig kring det nya ideologiska nyckelbegreppet 

medborgare. Tillskyndandet av medborgarbegreppets nya ideologiska position måste ses i 

ljuset av de för AVF omskakande konstitutionella förändringarna och den allmänna 

rösträttens införande som sker 1918–1921, samt SAPs organisatoriska och politiska 

frammarsch, den tilltagande klassretoriken från SAP och bondeförbundens tilltagande 

organisering och starkare tag om landsbygden. AVF väljer under denna period att bygga 

praktiker och döpa verksamheter under namnet medborgare, samt tydligare artikulera 

begreppets innebörd, ofta ställt mot klassbegreppet. Medborgarbegreppet går helt kort från att 

vara ett för AVF allmänpolitiskt begrepp till ett för partiet ideologiskt nyckelbegrepp – en 

motor kring vilket ett nytt konservativt samhälle kan möjliggöras. 

    Med tanke på ansträngningens art – medborgarbegreppets utbredning, dess sociala och 

politiska mening och funktion – visar undersökningen därtill hur medborgarmönstringen inom 

högern bör ses som ett försök att etablera en kollektiv gemenskap. En medborgargemenskap 

som skulle stå i paritet till socialdemokratins folk-, arbetar-, och klassgemenskap. Studien har 

visat hur medborgarbegreppet under perioden utgjorde de samlade värdenas gemenskap som 

AVF eftersträvade. En medborgerlig gemenskap byggd på dessa värden hade tillskyndats för 

att konkurrera ut klassväldet och etablera en konservativ värdegrund i samhället som skulle 

återställa relationen medborgare–stat. En relation som får ses som en förutsättning för Det 

helas – nationens, samhällets och folkets tryggande och bevarande.  

    I och med kvinnans medborgerliga myndighet visar studien hur medborgarbegreppet råkar i 

konflikt. Från att ha varit ett maskulint kodat begrepp, skulle det nu inrymma även kvinnorna. 

Det som framförallt de manliga debattörerna hyste som problematiskt var kvinnans nya 

offentliga roll. Här fick medborgarbegreppet en genussplittring. Hem-metaforen användes 

framgångsrikt för att visa på vilka styrkor kvinnor hade. Hem-metaforen samspelar med 

ansvarsbegreppet som ska ses som ett av medborgarbegreppets kärnbegrepp. Men samtidigt 

ger det kvinnan en indirekt position som medborgare. Det är framförallt som fostrare och 

vårdare som kvinnan ges tillträde till offentligheten och därmed som del i ett samlat borgerligt 

medborgarbegrepp. 
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    Studien har gett kunskap om hur verksamheter såsom medborgarkurser, upplysning- och 

fostringsprogram, medborgarhus, medborgarskolor och medborgartåg hade utvecklats och 

praktiserats under perioden i syfte att reformera, lyfta och aktivera folket; att implementera 

medborgarbegreppets värdegrund hos medborgarna och via dem nå ut med en konservativ 

värdegrund i samhällskroppen och därigenom åstadkomma social och politisk förändring. 

    Studien visar slutligen hur, genom denna AVFs strategi, medborgaren som subjekt är att 

betrakta som den viktigaste politiska resursen för partiet i åstadkommandet av en sådan 

förändring. 

 

 

Slutdiskussion 

 

   Studien har i stort försökt problematisera medborgarbegreppets reaktualiserade accentuering 

kring parlamentarismens, demokratins, och den allmänna och lika rösträttens inträde och 

efterspel hos högern. Jag har försökt visa att begreppet hade såväl sociala som politiska 

instrumentella egenskaper som kan jämställas med arbetarrörelsen och socialdemokratins 

annektering av folk- och klassbegrepp. Att AVF inte lyckades etablera den medborgerliga 

diskursen i samhället i stort – att de idag framstår tillhöra den förlorande sidan av historien – 

innebär inte att deras ansträngningar inte satte spår i samtiden; att de inte påverkade andra 

partiers vägval; att medborgardebatten inte var betydelsefull för den svenska 

demokratiseringens implementering. Studien stödjer Aronsons syn på medborgarbegreppets 

mening hos Lindman, men har genom att låta fler aktörer komma till tals kunnat nyansera 

bilden av hur dess mening förändras beroende på vem/vilka AVF adresserar och mot vilken 

kontext diskussionen om medborgaren förs – perspektiv som Aronson saknar.357 Härigenom 

har en bredare förståelse kunnat uppnås om begreppets plats, mening och funktion. Hur 

begreppet användes, den sociala och politiska funktion begreppet hade för AVF, har varit 

uppsatsens teoretiska nydaning i synen på begreppshistoria i svensk kontext. 

    Studien har även varit ett kort inlägg om högerns syn på demokratin och folkbegreppet. 

Torbjörn Nilsson har visat hur folkbegreppet står djupt i den konservativa traditionen kopplat 

till den ”uråldriga frihetskänslan” förkroppsligad hos den frie men pliktmedvetne bonden – ett 

urfolk som alltid varit redo att stå upp för kung och fädernesland, bevittnat senast 1914. 358  I 

mitt material har den bilden nyanserats. Jag har visat hur det vid sidan av Nilssons 

folkbegrepp även synliggörs ett sargat och svagt folkbegrepp, utsatt för tidens tand. 

                                                        
357 Aronson (1990) s. 99-150. 
358 Nilsson (2004) s. 80. 
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Skillnaden mellan de båda begreppen ligger således i tidsaspekten. Medborgaren i egenskap 

av eget subjekt görs då till den figur som har att lyfta och hela folket för nuet och framtiden. 

    Liknande roll fick även medborgaren i förhållandet till demokratin. Från 1930-talet 

framträder medborgaren som demokratins enda räddning. Det är genom denne som ett äkta 

folkstyre kan komma ifråga. Det inbegriper dock en revidering av författningen, då Lindman 

menar att den möjliggör för en minoritet att styra över en majoritet. Resultatet pekar mot ett 

stöd för Torstendals syn, att folkstyrelseidén är att betrakta som en överideologi till skillnad 

från demokratin. Dock bör detta inlägg komma med försiktighetsklammer då ett allt för ringa 

material angående demokratibegreppet studerats i denna uppsats. 

Vidare forskning 

Historien om medborgarbegreppets utbredning och betydelse för högern har med detta arbete 

påbörjats. Kvar återstår att bland annat att undersöka de praktiska verksamheternas betydelse 

för högerns självbild. Vad betydde t.ex. invigningen av kvinnornas högerskola i Strängnäs? 

Hur många kvinnor gick ut ur skolan och in i en offentlig roll, och såg den rollen annorlunda 

ut än den jag här har beskrivit. Ett annat outforskat område är högerns medborgarhus. AVF 

upprättade på 1930-talet Stiftelsen medborgarhus som hade att förse föreningar och 

kommuner med aktivitetshus för ungdomar, ekonomiska och politiska föreningar samt viss 

försvarsinriktad och militär verksamhet. Hur utbredd var den? Vilken betydelse hade dessa på 

lokal nivå? Framförallt och slutligen behöver medborgartågen mellan 1933 och 1938 påkalla 

forskningens uppmärksamhet. Utgångspositionen i detta arbete var att studera den mediala 

bilden av demonstrationerna och tågens praktiska utformning. Där framgår att 

medborgarbegreppet och manifestationerna blev stridbara. Med tanke på att medborgartågen 

gick i anslutning till arbetarrörelsens första maj-demonstrationer kan de ses som dessas 

motdemonstrationer. I Göteborg iscensatte vänstern i sin tur demonstrativa tåg i samband med 

högerns tåg. Det faktum att högern önskar ta gatan i besiktning, och göra statsrummet till sitt, 

hör till 1930-talets mer bortglömda historier. 

    Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Nils Edling för att du styrde mig mot 

medborgartågen. Nu blev lastvagnarna för tunga för att göra loket rättvisa. Jag vill även tacka 

Torbjörn Nilsson för att jag i tid och otid fått låna din visdom, samt min kära syster Janet för 

muntra tillrop. Nu sätter jag punkt. 
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Summary 

The Gathering and Mustering of Citizens by the Swedish Right-Wing 1915–1936: A 

Conceptual and Discursive Study of the Distribution, Meaning and Function of the Citizen 

Concept within the Allmänna valmansförbundet. 

 

The main goal of this study has been to start targeting the widespread use of the concept of 

citizen within the Swedish right-wing organization AVF (Allmänna valmansförbundet). 

Between 1915 and 1935 the name citizen became the organizational label on journal, 

practices, activities and schools within the AVF. It took on the role of a key concept, an 

ideological pivot with multiple meanings and function. The purpose of this study has been to 

unravel the meaning and function of the concept of citizen within the AVF in connection to 

the raped mounting of activities and practices that arose in the name of citizen during this 

period. The guiding question for this work has been to analyze what contextual themes or 

areas of concern triggered the AVF to start discussing the topic of citizen vis-à-vis his or her 

role in society and politics – concerns that ultimately led the AVF to develop programs, 

courses and schools for citizens (medborgarskolor). 

    The methodological framework of this study has been both conceptual and discursive. 

Inspired by Michel Foucault, I have viewed the discussions surrounding the citizen topic 

within the AVF as a discourse, with specific norms and boundaries of what it is meant to be a 

citizen, how a citizen should talk, think and act, and how AVF developed practices that were 

to enable citizens to start becoming and acting like ideal citizens in the eyes of the AVF. For 

anything to be seen as a discourse, Foucault says, it has to have actors that are distributing this 

knowledge, and guards that are protecting that knowledge. I found that all conditions applied 

within the AVF. 

    Within this discursive framework, I have studied the meaning and functions of the citizen 

concept from a conceptual standpoint, using theoretical and operative tools from Reinhart 

Koselleck, Quentin Skinner and Jan Ifversen. The prime conceptual premise has been viewing 

language and reality as a hole. Analytically separated but in real life entwined – affecting each 

other. In short: what concepts entail brings values to society and politics, and in effect, to the 

citizen as a subject.  

    Key concepts are to be seen as weapons in the struggle over the social and political world. 

By investigating what meaning the citizen concept had for the AVF, and what function or role 
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it played in this struggle, conceptual history allows us to step outside the mere ideological 

framework of the concept. We get to see how the concept played a part in enabling the AVF 

to realize their vision of the concept upon the world. Using parts of Skinners speech act 

theory enabled me to step away from the question of the actors “real” intention. Instead, it 

drew attention towards the intentional aspect of the utterance, i.e., the effect the author wished 

the utterance to have upon the socio-political world. 

    As a result of the argument above, concepts cannot be studied in isolation. They are 

affected by outer circumstances as much as language affect these circumstances back. But a 

concept also retains or changes its meaning in relation to value-laden concepts within its 

domain. In order to sort these relations out methodologically, I used Jan Ifversens model. I.e., 

analyzing 1) the contextual aspect: the citizen concepts relation to the socio-political world. 2) 

The referential aspect: the relation between the concept and the object or subject it refers to. 

3) The representative aspect: the relation between the citizen concept and other concept – 

enabling me to view the entire semantic field of the citizen concept. 

    The material used in this study relates to the discursive perspective. That is, public and 

ideological utterances aimed at a public audience. These have mainly been found in the AVF 

journal Medborgaren and in the speeches of Arvid Lindman, the party leader up to 1935. 

    The question of what triggered the AVF to discuss and formulate concerns and strategies in 

relation to the citizen topic – that in the end led the AVF to organize the fostering programs of 

the citizens – have structured the empirical analysis of this study.  

     I found that the organizational power of opposite parties to address and win the people 

over to there side, and the constitutional turn 1918–1921 – containing parliament reform, 

democracy and women suffrage – were the main events that led to a discussion within the 

organization of how best to participate in the race for voters and the spreading of the 

conservative ideas. What worried the AVF the most was the fact that the old tie between folk–

king had become disrupted. No longer were the folk favoring the king – or as it were, the state 

– but classes and parties. Self-interest, as AVF saw it, had replaced the citizens’ prime interest 

– the utility of the state. For AVF, the state was best to be served by knowledgeable, 

experienced men. Instead, the AVF witnessed the faith of the nation to have been put in the 

hands of the masses, the easily affected youth, and not least – the women. In addition, the 

Social Democratic Party (SAP) had shown to have a collective strength in their class-rhetoric.  

    This study shows how the citizen fostering programs of the AVF is to be seen as an attempt 

to lift the knowledge of the people, a knowledge based on the conservative value surrounding 

the citizen concept: responsibility, citizen spirit (medborgaranda) and solidarity for the hole 



 94 

society and the nation. The main obstacle to be dealt with was the role of women in public 

society (offentligheten), a core concept within the semantic field of the citizen concept 

throughout the period. Gradually during the 1920s, both men and women found the common 

and bridging element between home–public society in the concept of home (hem). No longer 

was it sufficient to serve the country in the private sphere alone, the values and moral strength 

that women gave to the home must henceforth be beneficial for the bigger home – the nation. 

During the escalating rhetoric battle against the class parties (klassväldet) between 1928 and 

1936, the AVF paradigmatically changed their view on citizen participation – manifesting 

citizen rallies (medborgartåg) across the towns of Sweden between 1933 and 1938. These 

demonstrations can be seen as counter-actions against the demonstrations held by the labor 

movement in Sweden since the 1890s.  

    This investigation sheds new light on how the right wing in Sweden formulates a citizen 

discourse. How the AVF formulates and uses the values of the citizen concept to bring about 

a sense of citizen fellowship or community. It shows how the goal of the enlightenment 

programs as a first step was set to foster citizens with conservative values and societal and 

political knowledge. As a second step, the goal was to make them into active societal and 

political instruments. Through these enlightened and activated citizens, a community of 

conservative moral-laden citizens wood arise. Their actions and moral standards wood, 

through them, spread throughout the societal body, ensuring in the end the bond between 

citizens, and that of the broken folk–king constitution to be reestablished in a citizen–state 

relationship. As an ultimate consequence, it wood side-wing the class hegemony, enabling the 

political power of the right-wing.  

   Finally, I state that the citizen and the citizen concept are to be seen as the single most 

important resource for the AVF from 1920 to 1935 in bringing these visions to shore, and that 

the rhetorical and practical efforts mounting this citizen collective, must be placed alongside 

the conceptual collective efforts – folk, worker and class – enforced by SAP.  
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