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Abstract
Great Britain’s road to universal suffrage was a long one. Much attention has been paid by
historians to the moments of great legislative reform, but less to the idea behind them.
History is, however, also about the journey to such moments and how ideas gain or lose
traction in society. The mass working-class movement of Chartism, with its call for universal
(manhood) suffrage and its three national petitions of 1839, 1842 and 1848, forced
parliamentarians to debate this radical and, in the view of many, dangerous idea. This study
analyses the political discourse of the parliamentary debates held in these years with the aim
of shedding light on how the notion of universal suffrage was constructed and understood by
parliamentarians at the time. By analysing the debates online with a keyword search for
‘universal suffrage’ several recurring arguments and discourses are revealed, namely the
political and moral legitimacy of the chartists and their sympathisers in parliament; how the
concept of time is used in arguments for and against universal suffrage; entitlement to
political representation; and the security of property. Taking inspiration from the linguist
Tuen van Dijk’s theory of political discourse analysis, these discourses are regarded as more
than mere words spoken in parliament, but rather as political actions which had a bearing on
the world outside. Moreover, the aim is also to situate and contextualise these discourses in
broader society and the events and developments of the 1830s and 1840s. While the
abovementioned discourses are prevalent in all three years, the debates of 1848 see a change
in focus and tone, due the wider European revolutionary climate. It is hoped that this analysis
of parliamentary debates between 1839 and 1848 will contribute to a better understanding of
an oft-neglected chapter in Britain’s road to universal suffrage and of Chartism’s role in this
hard-won struggle.

Nyckelord: allmän rösträtt, England, Storbritannien, parlamentarisk debatt, demokrati,
Chartism, 1800-talet.
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INLEDNING
Introduktion
Millions are unrepresented in this assembly: they ask for a voice here: a voice they must have,
and a voice that will be heard. What is your answer? That they shall have no voice. How long
will you be able to say so, with the people claiming to be heard…1

Så sa reformatorn och parlamentarikern Thomas Wakley till sina kollegor i House of
Commons april 1842. I dag är allmän rösträtt ett så pass accepterat begrepp att ett
ifrågasättande av det nästan framstår som moraliskt oacceptabelt. Men begreppet har en lång
och omstridd historia. Idén, så som vi förstår och använder den idag, det vill säga som en
demokratisk grundprincip och mänsklig rättighet, började växa fram under upplysningen.
Men länken mellan individuella rättigheter och allmän rösträtt var inte alltid en självklarhet.
För John Locke till exempel var folkets samtycke till ett politiskt system viktigare än deras
deltagande.2 Locke tyckte snarare att rösträtten borde vara kopplad till ägandet av mark. Idén
om allmän rösträtt fick dock ny kraft i samband med revolutionerna i Frankrike och Amerika
mot slutet av 1700-talet, där ett styrelseskick valt av folket var av central betydelse. Denna
idé ansågs av de flesta av Storbritanniens parlamentariker som radikal och farlig 1839, men
händelser utanför parlamentet under de kommande tio åren skulle tvinga dem att debattera
den.

Syfte
Risken med studier av begrepp som vi idag tar för givna är att historikern (ofta omedvetet)
utgår ifrån att utvecklingen mot till exempel kapitalismen, liberalismen, jämlikhet eller i detta
fall allmän rösträtt var på något sätt oundviklig och linjär. Med det är just sådana begrepp
som ofta har en särskild rik och omstridd historia. Socialhistorikern E.P. Thompson beskriver
denna tendens som the pilgrims progress orthodoxy, där man letar i det förflutna efter tecken
för en nuvarande ortodoxi. Problemet med detta angreppssätt är att man kommer bort från hur
människor faktiskt uppfattade sina omständigheter då.3 Parlamentariker under 1840-talet
visste till exempel inte att allmän rösträtt inte skulle leda till revolution eller en radikal
omfördelning av egendom. Det är därför viktigt att förstå deras förhoppningar och farhågor

1

HC Deb 21 April 1842, vol 62 c946.
Marc F. Plattner, "From Liberalism to Liberal Democracy." Journal of Democracy, vol. 10 no. 3, 1999, s. 124.
3
E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, 4 uppl. [London: Penguin Book, 1991] s. 11-12.
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utifrån världen som de levde i då, med sina föreställningar, händelseförlopp och osäkerhet
inför framtiden.

Syftet med denna undersökning är att försöka kontextualisera begreppet allmän rösträtt som
det uppfattades av Storbritanniens parlamentariker åren 1839, 1842 och 1848. Genom en
politisk diskursanalys av de parlamentariska debatterna under dessa år vill jag belysa hur
diskursen om allmän rösträtt utformades, samt hur idén tävlade med andra rådande normer
och föreställningar. Jag vill därmed bidra till en djupare förståelse av historien om kampen
för allmän rösträtt i Storbritannien.

Forskningsläget
Detaljerade studier som denna, med en relativt kort tids- och platsavgränsning har fördelen att
undersöka ett fenomen på en nivå där man kan fokusera i detalj på ett samhälle, dess aktörer
och händelseförlopp. Genom att analysera både vad parlamentariker säger och hur det kan
relateras till den bredare kontexten utanför parlamentet kan man förstå allmän rösträtt i sin
historiska kontext och utifrån den föreställningsvärld som fanns då. Med det är just detta
angreppssätt som ofta saknas i litteraturen där studier om allmän rösträtt tenderar att ta ett
längre tids- och platsperspektiv. Joanna Innes och Mark Philips verk om demokrati i
Amerika, Frankrike, Storbritannien och Irland mellan 1750 och 1850 är ett typiskt exempel. 4
Även när fokuset är begränsat till ett land är ett långt tidsperspektiv vanligt, som i
journalisten Paul Foots bok The Vote som endast ser på Storbritannien, men under en period
av ungefär 450 år.5 Mindre uppmärksamhet har riktats mot en kombination av båda de två
komponenterna, det vill säga en undersökning av begreppet allmän rösträtt på en viss tid i
Storbritanniens historia.

En annan tendens är att historiker koncentrerar sig på de tillfällen då stora reformer har
införts i rösträttens historia. När det gäller Storbritannien finns det en stor mängd litteratur
om de tre parlamentsakterna (1832, 1867 och 1884) som ökade manlig rösträtt, samt kampen
för kvinnlig rösträtt utifrån reformerna som infördes 1918 och 1928.6 Risken med att endast

4

Joanna Innes och Mark Philip (red.) Re-imagining Democracy in the Age of Revolutions: America, France,
Britain, Ireland 1750–1850, [Oxford, Oxford University Press, 2013].
5
Paul Foot, The Vote: How it was won and how is was undermined, [London, Penguin Books, 2006].
6
Gary Cox och James Ingrams artikel är ett typiskt exempel på det, “Suffrage Expansion and Legislative
Behavior in Nineteenth-Century Britain” Social Science History, vol. 16, no. 4, 1992, s. 539–560.
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vända blicken mot stora rösträttsreformer och lagändringar är dock att man missar andra
händelserika episoder som ägde rum mellan dessa tillfällen, och som hade stor betydelse för
de som levde då. Historien blir följaktligen fattigare när, ”the blind alleys, the lost causes, and
the losers themselves are forgotten.”7 En central episod i Storbritanniens historia om rösträtt
är Chartiströrelsen, vilken mellan 1839 och 1848 fick stöd från miljontals arbetare, och som
hade allmän (manlig) rösträtt som ett centralt krav.

Chartismen är ett forskningsfält i sig, där det finns en stor mängd litteratur med olika vinklar,
och där klass eller sociala frågor ofta står i fokus.8 Många historiker har till exempel tagit
avstamp i E.P. Thompsons bok om Englands arbetarklass, som visade bland annat
Chartismens sociala egenskaper och lokala rötter.9 Mindre uppmärksamhet har däremot lagts
på rörelsens politiska mål och demokratisyn. Ett undantag är Peter Gurneys artikel som
hävdar att Chartismen först och främst var en demokratirörelse.10 Både Gurney och Gareth
Stedman Jones har tittat på Chartismen med fokus på dess språkliga uttryck, inklusive på
frågan om allmän rösträtt. Stedman Jones menar att språket visar hur Chartismen syftade
tillbaka till en tidigare tradition av radikalism i England, vilket denna analys av
parlamentariska debatter delvis bekräftar. Stedman Jones, som många andra historiker, drar
slutsatsen att eftersom chartisterna misslyckades med alla sina krav, misslyckades rörelsen
helt och hållet, vilket är en slutsats som jag inte delar eftersom den inte tar hänsyn till
Chartismens arv till rösträttsfrågan senare i tiden.11

Det finns förvånansvärt lite forskning om den parlamentariska debatten om allmän rösträtt
som Chartismens krav frambringade, eller hur diskursen utformades av parlamentariker.
Vissa har tangerat frågan, men det saknas en detaljerad analys av debatten om allmän rösträtt
inom parlamentet under de åren när Chartismen var mest aktiv. Robert Saunders har till
exempel skrivit om hur Englands eliter, inklusive parlamentariker, tolkade Chartiströrelsen,
men går inte in i detalj på frågan om rösträtt.12 William Ayedelottes artikel från 1963 om
7

Thompson, 1991, s. 12.
Ett tydligt exempel på denna är Gareth Stedman Jones, ”Rethinking Chartism” i Language of Class: Studies in
English Working Class History, 1832-1982 [Cambridge: Cambridge University Press, 1983], s. 93.
9
Thompson, 1991.
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Peter J. Gurney, ”The Democratic Idiom: Languages of Democracy in the Chartist Movement”, The Journal of
Modern History, vol. 86, no. 3 (September 2014), s. 566-602.
11
Stedman Jones, 1983.
12
Robert Saunders, ”Chartism from above: British elites and the interpretation of Chartism” Historical
Research, vol. 81, issue 213, August 2008, s. 463-484.
8
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röstningsmönster i House of Commons under 1840-talet nämner Chartisterna och
rösträttsfrågan som en del av en större statistisk studie, men kommer inte in på debattnivån.13

Utan att i mer detalj se på hur olika delar av samhället uppfattade begreppet allmän rösträtt
under åren när Chartisterna var mest aktiva kan man inte förstå varför kravet misslyckades
under åren 1839–1848, samt hur debatten utvecklades. Vissa historiker som Jon Roper och
Michael Levin har visserligen tittat på argumenten mot demokrati och allmän rösträtt under
1800-talet, men återigen utifrån en längre tidsperiod.14 Roland Quinault och John Saville har
å andra sidan tagit det motsatta angreppssättet och forskat kring frågan om rösträtt i
Storbritannien endast under året 1848.15

En studie av perioden 1839–1848 har dock fördelen att följa tänkande i samhället kring
begreppet allmän rösträtt på olika nyckelmoment i den chartistiska rörelsens historia. Det är
därför som jag har bestämt mig för att se på debatterna kring allmän rösträtt i parlamentet vid
de tillfällen då Chartisterna lämnade in sina tre stora namninsamlingar, 1839, 1842 och 1848.
Målet är därmed att komma fram till en djupare förståelse för olika uppfattningar om allmän
rösträtt under 1839–1848, och i synnerhet parlamentarikers resonerande kring begreppet.
Eftersom just detta fokus saknas idag bland forskningen, är risken att man får en förenklad
bild av vägen till allmän rösträtt i Storbritannien, utan att förstå hur politiker faktiskt
uppfattade och resonerade kring begreppet, samt om argumenten förändrades under de åren.
Förhoppningen är att denna studie, vilken innebär en ingående analys och historisering av
debatten om allmän rösträtt i Storbritannien 1839–1848, ska bidra till en djupare förståelse
för historien om allmän rösträtt inte bara under dessa år, utan också kasta nytt ljus på de
demokratiska reformer som genomfördes senare under 1800-talet.

13

William O. Aydelotte, “Voting Patterns in the British House of Commons in the 1840s”, Comparative Studies
in Society and History, vol. 5, no. 2, 1963, s. 134–163.
14
Jon Roper, Democracy and its Critics: Anglo-American Democratic Thought in the Nineteenth Century
[London: Unwin Hyman, 1989]; Michael Levin, The Spectre of Democracy: The Rise of Modern Democracy as
Seen by its Critics [London: Macmillan, 1992].
15
Roland Quinault, “1848 And Parliamentary Reform”, The Historical Journal, vol. 31, no. 4, 1988, pp. 831–851;
John Saville, 1848: The British State and the Chartist Movement (Cambridge: Cambridge University Press,
1987).
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Frågeställningar
För att kunna belysa och kritiskt problematisera hur diskursen om allmän rösträtt utformades
i den parlamentariska debatten i Storbritannien under 1839–1848 avser jag att fokusera på tre
frågor:


Vilka argument för och emot allmän rösträtt uttrycker parlamentarikerna?



Vilka föreställningar ligger till grund för parlamentarikernas argument?



Förändrades debatten om allmän rösträtt under åren 1839–1848 och hur kan det i så
fall förstås?

Begreppsdefinition
I denna studie används termen ”allmän rösträtt” som den definierades av chartisterna och
förstods av parlamentariker under debatterna på 1840-talet, nämligen allmän och lika rösträtt
för alla män som är minst 21 år som inte är dömda kriminella eller sinnessjuka. Det framgår
av debatterna att parlamentarikerna var överens om denna definition. Om diskursen avviker
från denna mening, använder talaren vanligtvis en annan term, som till exempel household
suffrage, eller förklarar explicit på vilka sätt hans definition avviker, t.ex. att den inkluderar
kvinnor eller män från och med 18-års ålder. På 1840-talet fanns det andra rösträttsmodeller,
som till exempel den rådande lagen med sitt egendomskrav, eller förslag för en
utbildningsbehörighet, och till och med graderad rösträtt där vissas röster skulle väga tyngre
än andras. Dessa olika modeller kallas dock inte för allmän rösträtt (universal suffrage) av
parlamentarikerna som snarare använder denna term på ett konsekvent sätt med den
ovanstående definitionen.
Det är intressant att notera att när chartiströrelsen formulerade sina krav och The People’s
Charter 1838 var det några som ville ha en definition som inkluderade kvinnor. Av praktiska
skäl bestämde det nationella ledarskapet att inte göra det, eftersom det fanns en rädsla för att
kvinnlig rösträtt skulle tolkas som så pass orealistiskt att det skulle underminera resten av
chartern.16

16

Foot 2006, s. 28.
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Bakgrund
Kravet på allmän rösträtt i Storbritannien har en lång historia. Redan 1640, två år innan det
engelska inbördeskriget bröt ut, krävde Cromwells New Model Army allmän rösträtt för alla
män över 21 års ålder.17 Detta byggde på argumentet att en regering bara är legitim om den
har varit lyhörd för folkets röst. Men detta var, och fortsatte vara, en extrem position att inta.
1700-talet såg dock början på en radikal tradition som förespråkade allmän rösträtt och senare
skulle inspirera chartiströrelsen under 1800-talet.18 I slutet av 1700-talet och början av 1800talet var utilitarister som Jeremy Bentham och James Mill anhängare av allmän rösträtt
(inklusive kvinnor), men de var undantag. Den rådande bilden under 1800-talets första hälft
var att demokrati och allmän rösträtt var en farlig idé.

Trots att allmän rösträtt av de flesta ansågs som ett radikalt förslag, ökade kraven på
parlamentarisk reform i frågan om rösträtt. Catholic Emancipation Act i Irland 1829 visade
möjligheten för parlamentarisk reform och ledde till fler krav i Storbritannien för allmän
rösträtt.19 År 1830 fick parlamentet fler och fler namninsamlingar som krävde reform och
1832 infördes Representation of the People Act. Trots att reformen ökade antalet
röstberättigade från 435 000 till 632 000 fanns det många som var besvikna. Lagen gynnade
jordägande män och den växande industriella medelklassen, men gjorde ingenting för
arbetare, kvinnor eller Storbritanniens befolkning utanför England.20

Lagens misslyckande att ta kravet på allmän rösträtt på allvar var en viktig faktor bakom
Chartiströrelsens uppkomst.21 Chartismen var en paraplyfolkrörelse som 1838 publicerade en
People’s Charter som var en sorts utkast till en ny parlamentarisk stadga, och som efterlyste
övergripande reformer. Namnet syftade på Magna Charta, Englands konstitutionella
byggsten från 1215, men också till Frankrikes rättighetsdeklaration 1830, som i England
kallades för The New Charter.22 Chartismens People’s Charter bestod av sex krav, varav den
första var allmän rösträtt. De andra fem var hemliga val, inga egendomskrav för
parlamentariker, en lön till parlamentariker, jämlika valkretsar delade enligt befolkning, och

17

Foot 2006, s. 22.
Boyd Hilton, A Mad, Bad and Dangerous People? England 1783-1846 [Oxford: Clarendon Press, 2006], s. 618.
19
Foot 2006, s. 67.
20
Norman Davies, The Isles: A history [Oxford: Oxford University Press, 2001], s. 735.
21
Malcolm Chase, Chartism: A New History [Manchester, Manchester University Press, 2007], s. 2
22
Chase 2007, s. 8.
18
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årliga parlamentariska val.23 Men det var allmän rösträtt som stod i centrum och som utgjorde
förutsättningen för det slutgiltiga målet; demokrati. Som den chartistiska tidningen Northern
Star proklamerade 1838, ”the temple of democracy [was] based on Universal Suffrage.”24
Inga av de kraven var nya och alla sex hade presenterats som ett paket redan 1777 av den
politiska reformatorn John Cartwright.25 1839 var det dags för ett nytt försök. Men det var
inte bara ilska mot Representation of the People Act som förklarar rörelsens uppkomst. Den
nya Poor Law som infördes 1834 minskade statligt stöd till de fattiga och var djupt
impopulär.26 Folkets missnöje blev bara större när en ekonomisk kris började 1836 och snart
därefter inträffade också en rad dåliga skördar.27 Matpriserna steg rejält och arbetslösheten
växte. Chartisterna ansåg att deras fattigdom var direkt kopplad till att de inte hade någon
rösträtt.28

Chartisterna organiserade massmöten där tiotusentals, och ibland till och med
hundratusentals, människor närvarade. Rörelsen fick stort stöd inom de snabbt växande
städerna som Glasgow, Birmingham och Manchester. Den var, för det mesta, en fredlig
rörelse som betonade moralisk styrka och principen om allmän rösträtt, i Thomas Paines
efterföljd.29 Men som Malcolm Chase har visat var det alltid en spänning inom Chartismen
mellan de som förespråkade moraliska värden och de som pratade om behov av fysisk styrka
ifall de förlorade det moraliska argumentet.30 Med sitt huvudkvarter i Birmingham hade
Chartismen 400 avdelningar i Storbritannien och 50 000 medlemmar, och utgjorde den första
gången för många att organisera sig fackligt.31 Chartisterna grundade tidningar och skrev en
stor mängd artiklar och annat politiskt material, vilket var uttryck för den växande
arbetarklassens politiska medvetenhet, som hade haft sin början på 1700-talet och som
inspirerades av den franska revolutionen 1789.32 Det som Chartismen dock är mest känd för
är de tre stora namninsamlingar, vilka lämnades in till parlamentet 1839, 1842 och 1848.

23

Working Men’s Association, The people's charter; with the address to the Radical reformers of Great Britain
and Ireland, and a brief sketch of its origin [London: C.H. Elt & C. Fox, 1848]
24
Northern Star, 3 March 1838, se Joanna Innes, Mark Philips & Robert Saunders, ”The Rise of Democratic
Discourse in the Reform Era: Britain in the 1830s and 1840s”, i Innes & Philips 2013, s. 123.
25
Chase 2007, s. 7–8.
26
Encyclopedia Britannica, United Kingdom: History,
https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/United-Kingdom/110750#214519.toc (hämtad 2019-03-27)
27
Encyclopedia Britannica, United Kingdom: History.
28
Hilton, 2006, s. 616.
29
Innes & Philip 2013, 123-124.
30
Chase 2007, s. 46-48.
31
Hilton, 2006, s. 612.
32
Hilton, 2006, s. 617-618.
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Miljontals människor skrev under. 1842 års petition fick hela 3,3 miljoner underskrifter,
vilket motsvarade en tredjedel av den vuxna befolkningen. De tre namninsamlingarna skiljde
sig från varandra när det gällde stil, längd och fokus, men petitionen som verktyg var alltid en
central komponent i Chartismens strategi att få parlamentet att införa deras krav, inklusive
rösträtt.33 Trots att miljontals människor skrev under namninsamlingarna, avvisade
parlamentet alla tre och införde inga av chartisternas krav. Detta till trots skapade
namninsamlingarna uppmärksamhet och politisk debatt kring allmän rösträtt och de andra
kraven. Historikern Malcolm Chase menar att de flesta chartisterna inte trodde på petitionens
framgång, men att avsikten mer var att få en respons från parlamentet och att deras krav
skulle debatteras.34

Efter revolutionerna i Frankrike och andra delar av Europa under 1848, kunde den brittiska
regeringen mer eller mindre besegra Chartismen, och stödet för rörelsen minskade kraftigt
under 1850-talet. 35 Chartisterna hade dock satt allmän rösträtt på agendan och försedde,
enligt samhällsvetaren Charles Tilly, senare massrörelser i kampen för allmän rösträtt med ”a
seedbed and a template”.36 Trots reformer senare under 1800-talet fick Storbritannien vänta
till 1918 innan alla män över 21 år fick rösträtt, samt kvinnor över 30 år som uppfyllde ett
egendomskrav. 1928 fick alla vuxna kvinnor rösträtt.

Den politiska kontexten
Eftersom denna studie består av en analys av parlamentariska debatter är en överblick över
parlament och det partipolitiska läget 1839–1848 motiverad. Liksom idag bestod parlamentet
av underhuset (House of Commons) och överhuset (House of Lords). House of Commons var
direkt folkvalt av röstberättigade medborgare, medan ledamöter i House of Lords bestod av
andliga lorder (t.ex. biskopar) och värdsliga lorder (adelsmän) och var inte folkvalda.
Storbritannien hade då ett tvåpartisystem, som bestod av Whigs och Conservatives. Ingen av
dem var politiska partier som vi förstår termen idag. Det fanns inget partiprogram och tydliga
policyer saknades ofta. Med det sagt, representerade de vissa intressen och tog olika ställning.
33

Malcolm Chase, What Did Chartism Petition For?: Mass Petitions in the British Movement for Democracy
[White Rose Research Online, 2018], s. 2-3.
http://eprints.whiterose.ac.uk/128375/3/What%20Did%20Chartism%20Petition%20BETA%20version.pdf
(hämtad 2019-04-24)
34
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35
Hilton, 2006, s. 613.
36
Charles Tilly & Lesley J. Wood, Social Movements, 1768-2008, 2 uppl. [Boulder: Paradigm Publishers, 2009] s.
48.
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Whigs representerade industri och affärsmän, samt den växande medelklassen. De stod för
parlamentets makt över monarkin, frihandel, avskaffning av slaveri, rättigheter för katoliker
och ökad rösträtt, men inte allmän rösträtt.37 Det var Whigs med Lord Grey som statsminister
som hade åstadkommit Representation of the People Act 1832. Samma regering införde även
Poor Law Act 1834. Malcolm Chase menar att de två lagarna var oerhört impopulära bland
arbetarklassen och de fattiga, och bidrog till Chartismens uppkomst.38 Whigs stödde alltså
reformer, men endast inom den rådande samhällsstrukturen. Ledande figurer inom Whigs
som ofta bidrog till debatterna om rösträtt på den parlamentariska nivån inkluderar
statsminister Lord Grey, försvarsminister Thomas Macaulay och Lord John Russell som först
var inrikesminister och senare statsminister. I House of Lords var Lord Brougham en ledande
Whig röst.

Conservatives, å andra sidan, som innan 1834 hade kallats för Tories, fick sitt stöd från
förmögna jordägare och monarkister.39 Detta började dock delvis förändras med statsminister
Robert Peel, som själv var industrimagnat. I parlamentsval 1835 vann Whigs under William
Melbourne, men 1841 återtog Conservatives makten och Robert Peel blev statsminister.
Denna regering varade fram till valet 1847 när Conservatives förlorade på grund av en intern
splittring och Whigs kom till makten igen, denna gång med Lord John Russell som
statsminister. Bland Conservatives är det Robert Peel, Benjamin Disraeli och Earl Stanhope
som framträder under debatterna.
Fergus O’Connor var den enda chartisten som blev vald till parlamentet, men det fanns några
andra som sympatiserade med Chartismen. En stark anhängare var Thomas Attwood, en
Whig ledamot för Birmingham, hemstad till Chartismen. Som ledare för The Birmingham
Political Union representerade han ett stort antal arbetare och det var Attwood som lämnade
in den första chartistiska namninsamlingen till parlamentet 1839. Andra som hade en viss
sympati med Chartism och vars röster träder fram under debatterna inkluderar de radikala
parlamentarikerna Thomas Duncombe, William Sharman Crawford, Thomas Wakley och
Joseph Hume. Radikalerna bestod inte av ett parti i sig, utan hörde snarare till en rörelse som
ville genomföra övergripande politiska reformer och förbättra villkoren för arbetarklassen.40
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Politisk diskursanalys som teori och metod
I syfte att kritiskt analysera de parlamentariska debatterna om allmän rösträtt som ägde rum i
Storbritannien 1839–1848 har jag valt en politisk diskursanalys. Detta angreppsätt ska jag
använda som ett verktyg för att kunna utföra en integrerad analys där jag tar hänsyn till
förhållandet mellan det som sägs inom parlamentet och den bredare kontexten utanför.
Språkforskaren Teun van Dijks teori om politisk diskursanalys är av särskild nytta här.41 Med
diskurs menar van Dijk sättet på vilket folk pratar om någonting och språket som används,
och hur det är konstruerat. En diskursanalys består alltså delvis av en metod, det vill säga ett
sätt att se på och analysera hur folk pratar om ett visst ämne, t.ex. parlamentariker om allmän
rösträtt. Samtidigt innefattar den också ett teoretiskt perspektiv som förklarar varför politiker
talar på de sätt som de gör om ett visst ämne.42

En politisk diskursanalys handlar om språk som används inom en politisk kontext och som
har politisk innebörd och mening. 43 Dessutom, utgår van Dijks teori ifrån att språket som
används inom sådana kontexter utgör politik. Med andra ord, är politik delvis gjord på den
språkliga nivån, och en politisk diskurs kring ett visst ämne är alltså en form av politisk
handling.44 Genom sina yttringar och språkbruk gör parlamentariker alltså politik och skapar
därmed politiska och sociala verkligheter. Som van Dijk skriver, ”discourse and cognition
influence political action”.45 Inom den politiska arenan blir språk därför en performativ
handling. För historikern har denna syn viktiga konsekvenser och hen måste ta hänsyn inte
endast till externa händelser och aktörer till exempel, utan också till vad politiker säger och
hur de säger det. På så sätt bidrar detta angreppssätt med, ”a more detailed and hence ’richer’
insight into the political process”.46 Men som van Dijk förklarar, existerar politikernas
utsagor inte i ett vakuum, utan måste förstås i samband med andra ’icke-diskursiva’ kontexter
och företeelser utanför. Man behöver därför, ”further analyze the political context of such
discursive practices, and among other things examine the prevailing official norms,
ideologies and attitudes”.47 Frågan är därför vad relationen är mellan en politisk diskurs och
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den bredare sociala och politiska kontexten. Van Dijk menar att de påverkar varandra och är
integrerade.48 En politisk diskursanalys består därför av en integrerad analys där man kan
”spell out the relations between subtle properties of text and talk and the various dimensions
of the political context, the political process and the political process at large.”49 Detta
angreppssätt är lika relevant oavsett om man ser på politiska diskurser idag eller i det
förflutna och vår förståelse för kampen för rösträtt berikas när vi ser i detalj på vad som
parlamentariker säger på ett kritiskt sätt.

Eftersom van Dijks teori är riktad mot diskurser som är politiska i sin karaktär, avsikt, form
och typ av aktör är den väl anpassad till en analys av parlamentariska debatter. Denna
undersökning använder alltså hans teori som stöd för att analysera hur diskursen kring allmän
rösträtt utformades under de parlamentariska debatterna i England, 1839–1848. Genom en
analys av vad och hur parlamentariker talade om allmän rösträtt vill jag komma fram till en
djupare förståelse av argumenten för och emot, samt hur argumenten konstruerades. Vilka
andra diskurser kommer till uttryck som en del av dessa argument och hur är de diskurserna i
sin tur färgade av större samhällsförhållanden, och hur kan de förstås utifrån de
föreställningar som parlamentariker hade då?

Van Dijks teori visar också att politiska diskurser ofta följer ett visst mönster beroende på hur
ämnen är presenterade och debatterade, samt att det finns olika språkliga strategier som
politiker använder sig av. Det är också till nytta för mig när jag analyserar hur
parlamentariker förhöll sig till chartisterna och deras krav på allmän rösträtt och jag tar hjälp
av några av dem för att belysa debatten om allmän rösträtt. I synnerhet utnyttjar jag hans
observationer kring hur språk används för att konstruera legitimitet av aktörer så väl som
idéer. De relevanta diskursiva strategier som van Dijk lyfter fram inkluderar tal om hot och
varningar om framtiden; användningen av pronomen för att skapa en ”vi och de” diskurs;
bruk av individuella ord; aktörs- och gruppbeskrivningar; negativa beskrivningar av den
”andra”; hur parlamentariker använder språk för att legitimera sig som folkets representanter;
kontrafaktiska utsagor; hur språk, så väl som värderingar, används för att bygga upp
argument och vanföreställningar som falsk empati och övergeneraliseringar.50
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Med van Dijks teori som ramverk har jag analyserat diskursen kring allmän rösträtt i
parlamentet åren 1839, 1842 och 1848. Jag har i synnerhet letat efter de språkliga strategier
som van Dijk har presenterat. Med dessa som analytiska verktyg har jag undersökt
argumenten kring allmän rösträtt, samt de föreställningar som ligger bakom dem, och som
kommer till uttryck genom parlamentarikers yttringar. Därefter har jag jämfört debatterna för
att försöka urskilja om och hur diskursen ändrades under åren 1839–1848.

Källor
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursen om allmän rösträtt
utformades i och genom den parlamentariska debatten i Storbritannien under 1839–1848, var
valet av källmaterial enkelt, nämligen arkivmaterial från själva debatterna. Avskrifter för alla
debatter under de åren är tillgängliga i sin helhet genom Hansard, som sedan 1909 har varit
det officiella arkivet för alla parlamentariska debatter i Storbritannien, men som har
sammanställt och publicerade parlamentariska debatter ända sedan 1803.51 Politikern Lord
Samuel beskrev Hansard år 1949 som ”History’s ear, already listening”.52

Under 1800-talet var reportrar från olika tidningar närvarande vid debatterna. Från
åhörarläktaren skrev de ned parlamentarikernas tal och inlägg så gott de kunde i
anteckningsform. Reportrarna skrev senare en finputsad och slutgiltig version för att lämna in
till sin tidning. Hansard, som var namnet på tryckförlaget, sammanställde och redigerade de
olika rapporterna från tidningarna, ofta med hjälp av parlamentarikers egna anteckningar och
korrigeringar, som fick möjlighet att granska sina ord före publiceringen.53 Hansard strävade
alltså efter att återskapa debatterna så ordagrant som möjligt, men med det sagt kan man inte
utesluta att skillnader ibland uppkom. Hansards kompileringar blev snart det gängse arkivet
för parlamentariska debatter. Debatterna publicerades enligt volym-och radnummer och
refereras under denna uppsats på följande sätt: typ av debatt, det vill säga House of Commons
(HC) eller House of Lords (HL), datum, volymnummer och radnummer.
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Åren 1839–1848 lämnade den chartistiska rörelsen in tre stora namninsamlingar till
parlamentet (1839, 1842, 1848). Ett av chartisternas centrala krav var allmän rösträtt och
inlämningar av deras namninsamlingar utgör därmed en bra möjlighet att undersöka den
parlamentariska debatten om rösträtt som namninsamlingarna gav upphov till. Jag har därför
valt åren som motsvarar inlämningen av dessa namninsamlingar som tre nedslag i tid för att
kunna undersöka hur debatten utformades under 1839–1848. En diskursanalys av de tre olika
tillfällena ger möjlighet att se huruvida och på vilka sätt debatten utvecklades under de åren,
samt att koppla utvecklingarna till vidare kontexter och händelseförlopp i det brittiska
samhället.

Hela Hansards material har digitaliserats och är tillgängligt online. Fördelen med det är
sökbarheten, vilken jag har utnyttjat genom att genomföra en sökning av nyckelordet
universal suffrage för att hitta de relevanta debatterna. Sökningens resultat visade sex
parlamentariska debatter som innehåller en diskurs om allmän rösträtt, varav tre är från 1839,
två från 1842 och en från 1848. Debatterna är (i kronologisk ordning):


Household suffrage debate, 21 mars 1839;



The Ballot: Universal suffrage debate, 25 juni 1839;



The national petition debate, 12 juli 1839;



Reform in the representation debate, 21 april 1842;



The national petition – the Charter debate, 3 maj 1842;



National representation debate, 20 juni 1848 och 6 juli 1848.

Alla ägde rum i House of Commons förutom ’The Ballot: Universal suffrage debate’ från
1839, som ägde rum i House of Lords. Som man ser från debatternas rubriker hade två av
dem den specifika avsikten att överväga petitioner som den chartistiska rörelsen nyligen hade
lämnat in. Alla sex är dock påverkade av Chartismen till en viss utsträckning. För att kunna
utföra så detaljerad diskursanalys som möjligt har jag läst de sex debatterna i sin helhet, inte
bara de delar som innehåller ordet universal suffrage. Den kortaste debatten består av
omkring 12 500 ord medan den längsta har nästan 60 000. I genomsnitt består en debatt av
cirka 30 000 ord.

Nackdelarna med digitalt källmaterial är att det kan ha uppkommit språkfel under
digitaliseringen, samt att det är svårare med digitaliserat material att få en övergripande bild
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av hur det ursprungligen såg ut. Det finns även en väldigt stor mängd material, vilket skulle
vara problematiskt att bearbeta utan hjälp av nyckelordsökning.

UNDERSÖKNING
Den diskursiva kontexten
För att kunna belysa diskursen om allmän rösträtt i parlamentet 1839–1848 är en djupare
inblick i den specifika kontext där debatterna äger rum väsentlig, det vill säga det engelska
parlamentet. Den parlamentariska kontexten påverkar själva debatten. Detta är vad van Dijk
beskriver som en del av den context model, vilken ramar in parametrarna för vad som kan
sägas, av vem, hur länge man får prata och så vidare.54 Parlamentet är alltså den arena där
språk och kontext möts.55

Det engelska parlamentet är en unik arena med sina egna regler och konventioner, retoriska
egenskaper, regler för hur man får tala i parlamentet, och nedtecknade stadgar. Mycket består
av tradition och är oskrivet. År 1932 beskrev författaren Virginia Woolf House of Commons
på följande sätt:
It has somehow a code of its own. People who disregard this code will be unmercifully
chastened; those who are in accord with it will be easily condoned. But what it condemns and
what it condones, only those who are in the secret of the House can say. All we can be sure of
is that a secret there is.56

Man måste förstå denna diskursiva kontext när man använder parlamentariska debatter som
källmaterial. Det finns alltså gränser för vad man får och inte får säga. Ett tydligt exempel är
att parlamentariker måste tilltala varandra som the right honourable gentleman/lady. Språket
kan framstå som artigt, men när man förstår reglerna och läser mellan raderna inser man att
parlamentariker ofta smutskastar och nedsätter varandra, men med ett fanér av artighet.
Följande exempel från den enda chartistiska parlamentarikern Fergus O’Connor är typiskt:
The hon. and learned Member for Reading had delivered a speech on this subject which had
been called an able, a poetical, an astounding, an astonishing speech. For himself, he had been
most struck with the ignorance which had been displayed by the hon. and learned Member.57
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Däremot är det vanligt att parlamentariska debatter blir upphetsade och är dynamiska.
Debatterna börjar med ett längre tal, som sedan följs av spontana inlägg från andra ledamöter
som svarar på det. Men det är talmannen som bestämmer vem som pratar och när. Englands
tvåpartisystem och House of Commons byggnadsform medför att det finns två motsatta
partier som sitter mitt emot varandra och tilltalar varandra med bara kort avstånd emellan
(men tillräckligt långt så att politikerna inte kan nå varandra med utsträckta svärd). Det här är
alltså ingen rymlig och halvrund kammare som uppmuntrar till överenskommelser och
konsensus, som i Sverige. Trots det artiga språket är det tillåtet att parlamentariker ingriper
med korta utrop, skratt, eller hån. Parlamentariker svarar ofta på andras tal med spontana
inlägg. Det engelska parlamentets hemsida förklarar att:
This style of debate can make the Commons Chamber a rather noisy place with robustly
expressed opinion, many interventions, expressions of approval or disapproval and,
sometimes, of repartee and banter.58

Avsikten med debatterna är att vägleda parlamentarikerna att fatta ett beslut rörande en viss
fråga. En debatt börjar med ett omröstningsförslag, vilket sedan debatteras innan debatten
avslutas med en röst för eller emot förslaget. Mallen är ungefär likadan för både House of
Commons och House of Lords.59

Allt detta spelar roll eftersom parlamentet är platsen där parlamentariker talar och debatterar,
och på så sätt gör politik.60 Detta gäller lika mycket idag som under 1840-talet. Parlamentets
regler, traditioner, stil, m.m. påverkar inte bara hur parlamentariker talar, utan också vad de
säger. Debatten om allmän rösträtt torde ha präglats av dessa diskursiva ramar och villkor.
Den politiske historikern Willibald Steinmetz menar till och med att rösträttsreformerna i
Storbritannien 1832 och 1867 endast var möjliga på grund av ändringar i House of Commons
diskursiva regler (omedvetet för det mesta) för vad som kunde och inte kunde sägas.61
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Diskursen kring allmän rösträtt, 1839–1848
Genom att analysera hur parlamentariker argumenterar för och emot allmän rösträtt
framträder några återkommande teman. Van Dijk menar att sådana teman används för att
bygga och presentera argument så att de framstår som sunt förnuft och typiska beskrivningar
av grupper och företeelser.62 Detta stämmer väl överens med debatterna om rösträtt i England
1839–1848, där teman som legitimitet, representation, tid och egendom används av båda
sidor. En presentation av dessa teman belyser de olika argument kring allmän rösträtt, både
för och emot, samt de föreställningar som ligger till grund för dem. Efter att jag har
presenterat dem ska jag jämföra debatterna 1839, 1842 och 1848 för att se om och i sådana
fall hur diskursen om allmän rösträtt ändrades under dessa år.

Konstruktionen av debattörernas politiska och moraliska legitimitet
Sättet på vilket chartisterna beskrivs används för att både legitimera och nedvärdera deras roll
som politiska aktörer med anspråk på att tala med auktoritet och trovärdighet i frågan om
allmän rösträtt. Ett exempel är från debatten 1839 som äger rum i samband med inlämningen
av den första chartistiska petitionen. Medan Thomas Attwood, som representerar
chartisternas krav, betecknar gruppen som ”the hundreds of thousands of upright and honest
men who had signed the petition”, “the industrious classes”63 och ”the elite of the working
classes”64, använder de flesta parlamentarikerna negativt språk, som till och med kan vara
förolämpande. Detta stämmer väl med historikern Robert Saunders redogörelse av det
negativa och dehumaniserande språket som samhällets elit utanför parlamentet använde för
att beskriva chartisterna som oförmögna att tänka politiskt.65 När den irländske reformatorn
Daniel O’Connell beskriver chartisterna under en debatt som ”triflers and idiots” går det i
samklang med den rådande diskursen.66 De individuella orden som används här är viktiga och
påverkar förespråkares legitimitet och indirekt till och med den allmänna rösträttens giltighet
som begrepp.

Ärlighet är nära kopplad till ära, vilken var oerhört viktigt under 1800-talets första hälft. I sin
analys av det engelska parlamentets diskursiva regler under 1800-talet betonar Willibald
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Steinmetz att dessa begrepp var av central betydelse för parlamentariker. En offentlig
utfästelse var bindande och bunden till ens ära.67 När Thomas Attwood alltså beskriver de
män som har skrivit under namninsamlingen som ärliga meddelar han allvarligheten i deras
engagemang på ett sätt som går i samklang med parlamentarikers känsla för ära. O’Connells
beskrivning av chartisterna som idioter innebär däremot en fullständig diskvalificering av
dem som politiska aktörer. Ordet ”idiot” hade just då börjat användas med samma betydelse
som idag, men det var mest en medicinsk term för en särskild psykisk sjukdom och en
beteckning på en individ som ansågs inkapabel att agera rationellt och därmed politiskt. Till
och med idag får ”idiots” inte rösta i fyra delstater i USA.68

Sättet på vilket motståndare till allmän rösträtt benämner chartisterna och de pronomen som
de använder har effekten att karaktärisera dem som en främmande grupp. Denna ”vi och de”
beskrivning bidrar till att frånta chartisterna och deras krav legitimitet. Som van Dijk har
visat är denna strategi vanligt förekommande i politisk diskurs idag, och används för att
exkludera och avhända legitimitet från vissa grupper.69 Inrikesminister Lord John Russell
talar till exempel mest i form av pronomen när det gäller chartisterna och undviker att ge dem
något namn eller någon identitet alls. I stället talar han om ”those persons”.70 Medan
parlamentariker som står i motstånd mot allmän rösträtt pratar om arbetarklassen som en
annan klass separat från parlamentariker, tenderar de som stödjer den att använda språk som
identifierar dem med arbetarna. De talar till exempel om dem som ”their fellow-citizens”.71 I
dessa fall framstår chartisterna och de som har skrivit under petitionen som mer legitima.

Lord Russells tal den 12 juli 1839 är konstruerat på ett sätt som nedvärderar chartisterna och
deras krav. Han avfärdar chartisternas samling av drygt en miljon underskrifter och gör ett
retoriskt knep och en falsk jämförelse för att försöka förringa siffran, genom att säga att om
en miljon medborgare har rösträtt anser chartisterna är det är för lite, men när en miljon namn
samlas påstår de att det representerar nationen.72 I stället hävdar Lord Russell att de flesta i
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landet inte vill ha rösträtt eller chartisternas andra fem krav och framför sig själv som den
som gör anspråk på att tala med folkets röst:
I deny, that this petition represents the sentiments and opinions of the people at large. In my
opinion, the great majority of the people do not seek the objects contained in this petition. In
my belief, the great majority of the people, divided as they are in political opinion, do not
think that advantage would result to them from the adoption of those measures, but on the
contrary, would be alarmed at the prospect of the prayer of this petition being granted by the
House.73

Enligt historikern Robert Saunders var det vanligt att den politiska eliten vägrade acceptera
att varken den chartistiska rörelsen eller dess sympatisörer inom parlamentet representerade
folket. Detta ställningstagande gjorde det följaktligen lättare att avfärda chartisternas krav. I
stället ansåg den politiska eliten Chartismen mer som en ”social pathology” vars orsaker
behövde förstås, men inte själva innehållet.74 Men som denna studie av de parlamentariska
debatterna visar, kunde parlamentet inte avfärda chartisternas krav på allmän rösträtt utan att
först diskutera det. Och på detta sätt lyckades rörelsen sätta frågan på agendan och
åtminstone indirekt få något slags politiskt legitimitet.
Det är viktigt att poängtera att ordet ”people” hade olika betydelse beroende på vem som
använde det. Historikern Malcolm Chase förklarar att den diskurs som chartisterna och deras
anhängare använde konstruerade en syn på ”the people” som var betydligt mer omfattande än
när motståndare, som Lord Russell, använde ordet. När chartisterna talade om ”the people” så
menade de män, kvinnor och barn som var förtyckta och orepresenterade.75 Från och med
1842 använde chartisterna ”people” mer och mer som synonymt för arbetarklassen.76
Med sin användning av ordet ”people” försöker Lord Russell frånta chartisterna legitimitet
och samtidigt legitimera sin egen ställning, genom att påstå att hans syn på den chartistiska
petitionen är enig med folkets. Tendensen för parlamentariker att legitimera sig själva som
representanter för folket genom sina yttringar är enligt van Dijk ett vanligt drag i dagens
debatter, till exempel när politiker talar om behovet att begränsa invandringen.77
När parlamentariker använder ordet ”chartist” är det ofta negativt laddat och ett övergripande
ord för alla som vill reformera rösträtt. Effekten är att dra alla över en kam och diskvalificera
73
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alla reforminsatser, som till exempel när Earl Stanhope talar om, ”a Radical, Reformer –
perhaps some Chartist”.78 Chartisterna var dock inte en homogen grupp, utan bestod snarare
av människor med olika bakgrund, yrke, och till och med klass. En parlamentariker som
förstod vikten av att prata om chartisterna på ett mer nyanserat sätt var Henry Drummond år
1848. För honom var det viktigt att hålla isär de olika grupperna inom den chartistiska
rörelsen, ”and not to confound them all in the common term of Chartists, using it as a term of
reproach”. 79 Drummond jämför användningen av ordet ”chartist” 1848 med hur orden
”reformer” och ”radical” hade använts på ett liknande övergripande och nedsättande sätt
under tidigare decennier.80 Det som Drummond egentligen gör här är att själv analysera
diskursen kring chartisterna mitt i en parlamentarisk debatt, vilket visar en hög språklig
medvetenhet som är särskilt intressant för denna undersökning.

Tid: Konstruktionen av det förflutna, nuet och framtiden
Tid är ett återkommande tema under alla tre åren. Under debatterna syftar parlamentariker till
det förflutna, nuet och framtiden för att både förespråka och motsätta sig allmän rösträtt.
Många av dessa argument emot allmän rösträtt ramas in av avskräckande framtidsscenarier
som presenteras med bestämdhet, vilket enligt van Dijk är ett vanligt drag i parlamentariska
debatter.81 Det finns många exempel på framtidshot men jag ska presentera två mer i detalj,
ett från 1839 och det andra från 1842. När parlamentet diskuterar den första chartistiska
namninsamlingen 1839 listar Lord Russell en rad negativa saker som skulle kunna hända om
allmän rösträtt införs, utan att ge något bevis alls för de avskräckande scenarierna han målar
upp.82 Det här är ett bra exempel på vad van Dijk kallar counterfactuals, det vill säga vad
som kommer att hända i framtiden trots att det egentligen är okänt och inte baserat på
någonting konkret.83 En relaterad diskursteknik som Lord Russell utnyttjar här är den så
kallade slippery slope, där man påstår att en viss händelse kommer att vara en katalysator
som ska orsaka andra negativa konsekvenser.84 För Lord Russell är allmän rösträtt
katalysatorn som kommer att skada Englands institutioner:
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I suppose that the hon. Member for Birmingham will hardly contend that adopting universal
suffrage and annual Parliaments, as this petition proposes, the rest of our institutions will
remain as they are. I do not suppose, that he will pretend that the monarchy, the hereditary
branch of the legislature and various other institutions of this country, will remain in the same
state, or that there would not be danger to all our other institutions if we adopt the large and
democratical change which is now proposed.85

En liknande typ av skräckargument används under debatten om den andra chartistiska
namninsamlingen året 1842. Thomas Macaulay är övertygad att om alla män får rösträtt
skulle det oundvikligen orsaka privat egendoms förstörelse86, och att det i sin tur skulle
framkalla en mardrömsframtid där Englands institutioner, rikedom, handel och friheter skulle
avskaffas.87 Macaulay använder ett starkt och dramatiskt språk i sitt argument, exempelvis
när han konstaterar att allmän rösträtt vore, ”fatal to all purposes for which government
exists” och ” that it is utterly incompatible with the very existence of civilisation.”88 Han
använder skrämmande metaforer för att stärka sin ståndpunkt, som när han pratar om behovet
att ”prevent the country sinking into barbarism.”89 Han presenterar denna apokalyptiska
framtid, inte som en möjlighet, men som en ”moral certainty”.90 Till skillnad från Lord
Russells argument ovan som ifrågasätter om chartisterna verkligen representerar folket,
resonerar Macaulay att chartisterna snarare inte förstår konsekvenserna av kravet på allmän
rösträtt, och att det i själva verket står i deras intresse att lyssna på parlamentet. 91 Med andra
ord att parlamentarikerna vet vad som är bäst för arbetarklassen. Hans logik är att en
undergång för egendom skulle göra alla fattigare, inklusive arbetarklassen och eftersom
denna klass inte har förmågan att förstå detta, är den inte tillräckligt ansvarsfull för att ha
rösträtt. Detta är alltså ett slags paternalistiskt argument där Macaulay sympatiserar med
chartisterna, men tror att det är den politiska klassens plikt att skydda dem från sig själva:
That they should ask for it is not blame-able, but on what principle is it that we, knowing that
their views are entirely delusive, should put into their hands the irresistible power of doing all
this evil to us and to themselves?92

Genom bruk av ordet ”delusive” ser vi återigen hur man använder språk kopplat till psykisk
sjukdom för att diskvalificera chartisterna. Andra motståndare likställer allmän rösträtt med
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en avskaffning av monarkin,93 eller hotet av revolution.94 Men det är inte bara motståndare
till allmän rösträtt som använder sig av framtidsscenarier. Den radikala parlamentarikern
Thomas Wakley resonerar under en annan debatt om representationsreform 1842 att ökad
rösträtt snarare kommer att säkerställa monarkin:
But we are told by the right hon. Baronet, what surely no man can believe, that we shall
endanger the monarchy by extending the suffrage. What! endanger the monarchy by giving
contentment to the people? I thought that the best security for the monarchy was the
happiness of the nation; but it seems that that is a mere idle fancy—a foolish notion.
According to the right hon. Baronet the best security for the monarchy is the discontent of the
people.95

Här ser vi hur Wakley använder sarkasm, samt hur han vänder den andres argument upp och
ner för att visa på dess brist. I likhet med användning av ordet ”idiot” som diskuterades
tidigare, ser vi här hur Wakley talar sarkastiskt om ökad rösträtt som ”a foolish notion”. Ord
kopplade till förnuft används alltså för sin kraft i en argumentation.
Revolutionsmöjlighet citeras även som en anledning till att införa allmän rösträtt.96 När
Thomas Attwood öppnar debatten om den första chartistiska petitionen argumenterar han att
om parlamentet inte tar hänsyn till folkets missnöje och chartisternas krav kommer det att gå
väldigt illa, och han drar paralleller till revolutionen i Frankrike 1789.97 På ett liknande sätt
resonerar Joseph Hume 1848 när hotet om revolution var ännu mer påtagligt att, ”the dreadful
risk of driving to desperation men who were entitled in reality to a share in the constitution”
motiverar “the political power of Parliament founded on the broadest possible basis.”98 Men i
allmänhet är det vanligare att parlamentariker som stödjer allmän rösträtt avfärdar
framtidshoten som ren fantasi och påpekar att andra länder som USA, Schweiz och Spanien
redan har infört den utan några katastrofala konsekvenser.99

Det finns istället en tendens för förespråkare för allmän rösträtt att se bakåt i tiden i stället för
framåt. Detta stämmer med Gareth Stedman Jones inflytelserika artikel om Chartismens
språk, där han menar att en diskurs om det förflutna var av central betydelse för rörelsen.100
Englands urgamla konstitution och traditioner är av stor vikt för detta argument. De
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parlamentariker som stödjer allmän rösträtt talar om rättigheter som arbetarklassens förfäder
hade och kallar för ”restoration of their privileges.”101 Resonemanget är att allmän rösträtt
inte är ett främmande begrepp för engelsmän och att det som fungerade för saxarna i det
förflutna också kommer att fungera under 1800-talet.102 På ett liknande sätt öppnar Thomas
Duncombe debatten om chartisternas andra namninsamling i maj 1842 med ett påstående att
ett krav på allmän rösträtt är helt i linje med Englands konstitutionella principer.103 Joseph
Hume talar också explicit om att allmän rösträtt är en konstitutionell rättighet.104 Dessa
utsagor speglar hur Chartismen medvetet avvisade den rådande tolkningen av engelsk historia
och skapade sin egen som placerade rörelsen inom en urgammal kamp av ”folket” för frihet
och jämlikhet.105 Bruket av det konstitutionella argumentet stödjer historikerna James Epstein
och Miles Taylors teser om att en konstitutionell berättelse utformades inom Chartismen.106

Det förflutna är även viktigt som en utgångspunkt för motståndare till allmän rösträtt, och
framstår desto mer viktigt ju mer parlamentariker uppfattar det rådande politiska systemet,
vilket har byggts upp under några sekler, som allvarligt hotat. Med andra ord avslöjar några
parlamentariker en tydlig konservativ föreställning inför den stora förändringen som allmän
rösträtt skulle innebära. För Lord Russell och andra ledamöter har Englands institutioner och
konstitutionella praxis varat så länge av en god anledning. Lord Russells ståndpunkt rörande
Englands konstitution är emblematisk här:
It has lasted long; it has been very strong; and we should therefore apply ourselves with the
utmost care and deliberation, and I will also say with the greatest anxiety, to any plan which
proposes to alter the representative body in this House.107

Händelseförloppen i Europa 1848 och framförallt i Frankrike visar för de flesta
parlamentariker att det är viktigare än någonsin att behålla och skydda det gamla och inte
äventyra allt med farliga idéer som allmän rösträtt. Disraelis följande utsaga sammanfattar
denna konservativa världssyn:
Sir, as it is the fashion to lay down principles, I say at once that neither in this nor in any other
ancient European country can there be any such thing as government which is not based upon
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traditionary influences and large properties, round which men may rally. They are the only
security for liberty and property.108

För förespråkare av allmän rösträtt är nuet också ett återkommande argument för allmän
rösträtt, närmare sagt de miserabla villkor som många då levde under. Vissa parlamentariker
menar att de försämrade levnadsvillkoren har medfört att chartisternas krav, inklusive
rösträtt, nu var högaktuella.109 Även om de flesta parlamentariker inte skrev under denna
slutsats, var det vanligt att Whigs i parlamentet ansåg att fattigdom låg till grund för
Chartismen. Robert Saunders menar att detta avspeglar en motvillighet att acceptera att
Whigs politik också var en förklaring.110 Att medborgarnas liv var betydligt tuffare 1839
jämfört med tjugo år tidigare är ett tema som Thomas Attwood återkommer till vid några
tillfällen i samband med inlämning av den första chartistiska petitionen.111 Läget hade blivit
ännu värre vid året 1842 och Thomas Duncombe betonar de desperata omständigheterna som
många lever under och påstår att det enda botemedlet är att ge folket makten att välja sina
egna representanter.112 För att kunna förstå detta argument behöver man komma ihåg de
enorma förändringarna som Storbritannien hade upplevt på grund av den snabba
industrialiseringen som pågick då. Livet för miljontals människor hade förändrats dramatiskt
och med urbaniseringen hade många flyttat från landsbygden till snabbväxande städer som
Birmingham, Leeds och Manchester. Industrialiseringen påverkade till och med
parlamentarikers språk. Joseph Hume pratar 1848 till exempel om parlamentet som, ”a mere
engine” och att om “Parliament did not represent all classes, it became a bad engine—an
engine in the hands of the few, who had power as against the many.”113

Livet i staden präglades vanligtvis av dålig hygien, överfulla bostäder och långa timmar i
fabriker under ohälsosamma omständigheter. Dödstalet hade gått ner i början av 1800-talet,
men steg sedan markant under 1830- och 1840-talet.114 Attwoods argument var att en sådan
situation inte får fortsätta och eftersom parlamentariker tydligen inte ville göra något åt den,
var det nödvändigt att arbetarklassen fick rätt att själva rösta för att kunna påverka sina egna
liv.115 Att redogöra för nuet på ett negativt sätt för att stödja ens argument stämmer med van
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Dijks analyser av parlamentariska debatter, där han menar att parlamentariker på båda sidor
av en debatt har ett intresse att överdriva det dåliga i nuet för att sedan tala om hur deras
politik kommer att förbättra läget.116

Under en debatt 1842 vänder Thomas Macaulay detta argument upp och ned när han hävdar
att “That distress which is the motive now for calling on this House to interfere would be
only doubled and trebled by the act.”117 Logiken här är att allmän rösträtt skulle leda till en
undergång av privatägd egendom och indirekt göra arbetarnas ekonomiska omständigheter
ännu värre.

Under en annan debatt 1842 argumenterar den radikala irländske politikern William Sharman
Crawford utifrån ett nutidsperspektiv för ett akut behov av allmän rösträtt, nämligen att, ”the
existing state of things is considered to be productive of practical evil.”118 Användningen av
passivformen ger intrycket att det som Sharman säger är allmänt accepterat, snarare än hans
påstående, vilket stämmer med en språkteknik som van Dijks teori lyfter fram från dagens
parlamentariska debatter, där parlamentariker använder passivform för att justera emfas,
fokus eller framträdande.119

Även om det fanns olika argument för allmän rösträtt 1839–1842 var det ett övergripande
missnöje och en känsla av orättvisa som var direkt kopplade till folkets levnadsvillkor som
stärkte argumentet med kraft och nödvändighet. Parlamentarikern Dr. Bowing redogör för
denna syn explicit under en debatt 1842:
Why was it that this desire was so strong, so irresistible? Why had it pervaded all classes of
society? Because the Legislature had not redressed the grievances of which many had to
complain.120

Rätten och makten att höja sin röst: Konstruktionen av politisk representation
Talet om politisk representation är centralt i den parlamentariska diskursen om allmän rösträtt
och kommer till uttryck på olika sätt under debatterna 1839–1848. Jag har urskilt
representationsargument baserade på rättighet, ansvarsutkrävande, utbildningsnivån,
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beskattning, nationell tjänstgöring, egendom, medborgarskap, och jämställdhet. Som vi ser
nedan används dessa argument på olika sätt och ibland som både stöd för, och motstånd mot,
allmän rösträtt. De olika representationsargumenten visar också komplexiteten kring debatten
och hur allmän rösträtt som en idé tävlade med andra rösträttsdefinitioner och modeller.

Det är viktigt att komma ihåg att Chartismen i grund och botten var en demokratirörelse.
Historiker tenderar att negligera detta drag, men som historikern Peter J. Gurney har visat var
demokratin och dess språk centralt för Chartismen.121 Chartisterna och deras förespråkare i
parlamentet ville införa stora, övergripande demokratiska reformer som fundamentalt skulle
förändra den politiska representationen i Storbritannien. Denna operationalisering av
demokrati var ny för Storbritannien. Före Chartismen hade demokrati diskuterats på teoretisk
nivå. Men nu fördes diskussionen på gatunivå med krav på allmän rösträtt. Som Gurney
betonar var det tack vare Chartismen som kampen om detta begrepp nu hade börjat på
riktigt.122 Genom att dra ett samband mellan demokratisk reform och vardagliga frågor
lyckades Chartismen bli en massrörelse.123 Men för den politiska eliten var demokrati ett
negativt laddat ord och det fanns en hel del rädslan och förakt mot denna radikala idé.124
Gurney har visat hur demokrati under 1830-talet förknippades med ord som fierce, reckless,
monstrous och vile, en analys som både Conservatives och Whigs delade.125 Sådant språkbruk
fick ny kraft med den franska revolutionen 1848, där parlamentariker talade om ”democratic
tyranny.”126 Sir Robert Peel talade för många parlamentariker när han under en debatt 1842
sa:
I will not consent to substitute mere democracy for that mixed form of Government under
which we live, and which, imperfect as it may be, has secured for us during 150 years more of
practical happiness and of true liberty than has been enjoyed in any other country that ever
existed, not excepting the United States of America, not excepting any other country
whatever.127

Med tanke på demokratins negativa konnotationer och Chartismens identifikation med den, är
det kanske inte förvånande att så många parlamentariker var negativt inställda mot rörelsen.
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Ett demokratiskt argument för allmän rösträtt var principen om naturliga rättigheter, som
hade varit så viktig under revolutionerna i Frankrike och USA. Detta moraliska argument var
att folk hade en inneboende rätt att få sin röst hörd och påverka lagstiftningar. Vissa
parlamentariker använde detta argument och ett språkbruk om en naturlig rättighet för allmän
rösträtt, men inte lika ofta som man kanske skulle ha förväntat sig. James A. Epstein menar
att det demokratiska argumentet kan vara svårt att urskilja från det konstitutionella, som vi i
den föregående delen såg var så viktigt för chartisterna och deras anhängare i parlamentet.128

En parlamentariker som argumenterar för allmän rösträtt utifrån en rättighetsprincip är
radikalen William Sharman Crawford, som öppnar en debatt om representationsreform 1842
med en beskrivning av allmän rösträtt som, ”the great basis of political liberty, and every man
who has not the enjoyment of this right is not a freeman, but a slave.”129 Daniel O’Connell
driver samma argument med liknande språkdräkt 1839 och ifrågasätter på vilka grunder de
flesta medborgarna i England och Irland inte har rätt att rösta. Han avfärdar den rådande
lagen med rösträtt kopplad till hur mycket egendom man äger, vilket i praktiken betyder att
rösträtt skiljs enligt klasslinjer. O’Connell betecknar detta som ett system med en ”master
class” och en ”slave class”. 130 Hänvisningen till slaveri var ett retoriskt kraftfullt argument
under 1830-talet. Slaveri hade varit en stor politisk fråga i slutet av 1700- och början av
1800-talet och Storbritannien hade förbjudit den internationella slavhandeln 1807. Vid 1839
ansågs slaveri följaktligen som moraliskt fel. Genom att relatera till denna diskurs skapar
både O’Connell och Crawford ett starkt moraliskt argument för ökad rösträtt.

Ett praktiskt argument för allmän rösträtt som tas upp av några parlamentariker är helt enkelt
att de flesta medborgare i landet inte är representerade. Kopplat till det är bristen på
ansvarsutkrävande och tron att en ökad representation skulle förmå folket att bekämpa
korruption och ställa politikerna till svars. Politisk korruption var ett stort problem och en
avsikt med Reform Act 1832 var att ta itu med den. William Sharman Crawford menar under
en debatt 1842 att allmän rösträtt skulle vara det bästa skyddet mot korruption.131 Senare
under samma debatt hävdar John Arthur Roebuck, som var reformator och anhängare av
Jeremy Bentham, att i frånvaron av denna ansvarsutkrävande möjlighet hade parlamentet
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istället förtryckt folket.132 Han anser att det finns ett samband mellan representation och
kvalitet och stödjer Chartismens krav på allmän rösträtt därför att, ” the best government that
could be got was that which proceeded from the whole”. 133 Thomas Attwood sammanfattar
representationsargumentet tydligt när han beskriver The House of Commons så här år 1839:
Perhaps that House was a representative of the aristocracy, or of the richer classes…, but it
was no more the representative of the classes—of the Commons of England, than it was a
representative of the commons of China. 134

Attwood talar här mot bakgrund av Reform Act 1832 och det artikulerade behovet av att
ersätta den, eftersom den utesluter de flesta i landet från rösträtt. Förbittringen över denna lag
var enorm och många som hade kämpat för ökad rösträtt före 1832 kände sig besvikna och
förrådda. Chartisternas uppkomst måste alltså förstås med detta i åtanke.135Lagens
bristfällighet är ett återkommande tema och bakgrunden till representationsargument för ökad
rösträtt i debatterna 1839 och 1842.136

Det finns även ett återkommande praktiskt argument emot allmän rösträtt. Vissa
parlamentariker uttrycker sina sympatier med chartisternas krav och påstår att de i teorin är
öppna för allmän rösträtt, men argumenterar emot den utifrån den förment låga
utbildningsnivån bland allmänheten. Enligt denna syn har folket inte kunskap nog för att
motivera sin representation i parlamentet. Det framgår till exempel av House of Lords debatt
om allmän rösträtt som ägde rum 25 juni 1839. I sitt tal medger Lord Brougham att
reformlagen från 1832 kommer att behöva ändras så småningom, men endast när folket har
en bättre uppfattning om sina rättigheter. I princip tycker han att de som är intelligenta och
välinformerade kvalificerar sig för rösträtt.137 Att majoriteten av Storbritanniens befolkning
inte är tillräckligt välutbildad för att anses ansvarig med rösträtt är även ett argument som
återkommer under debatterna 1842.138

Lord Broughams tänkande 1839 står i linje med en senare representationsmodell utvecklad av
John Stuart Mill som i mitten av 1800-talet argumenterade för ett system med allmän, men
inte lika rösträtt, där röster skulle vägas olika beroende på utbildningsnivå och hur mycket
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egendom man ägde.139 Under en debatt 1842 ifrågasätter parlamentariker William SharmanCrawford godtyckligheten i utbildningsförutsättningen och påpekar att många som redan har
rösträtt genom sin egendom inte skulle fylla ett kunskapskrav.140 Dessutom, argumenterar
han att utbildningsnivå inte borde vara måttstock för rösträtt, utan snarare att det är förmågan
att bedöma en politikers karaktär som är det viktigaste:
The knowledge required for a voter is to be able to judge whether the candidate offered to him
is an honest man or the reverse; and his best guide for this is a knowledge of the man's
conduct in life, and this it does not require a high order of education to attain.141

Här ser vi återigen ordet ”honest” och dess stora betydelse under denna tid. Andra som
avvisar utbildningsargumentet betonar hur de röstberättigade med sin egendom inte
nödvändigtvis vet mer än den vanliga arbetaren när det gäller många viktiga men
kunskapsspecifika ämnen.142 Ett närliggande argument för allmän rösträtt är att
utbildningsnivån bland massorna vid 1848 hade höjts till en grad där det inte längre var
rimligt att citera detta som grund för förnekande av allmän rösträtt.143

Ett annat praktiskt representationsargument mot allmän rösträtt är av en mer konservativ sort,
och framförs av Lord Russell 1842 och 1848. Han menar att det rådande systemet fungerat
väldigt bra sedan representationsreformen 1832 och har visat sig känsligt för folkets
intressen. Han presenterar detta argument i juni 1848 på ett sätt som gör att det låter som en
klarhet som ingen rimligen kunde argumentera emot:
No one who regards the changes which have been made since the reform of the representation
took place, and how readily those changes were adopted by this House when the voice of the
people was clearly ascertained, will say that the House of Commons has not responded
quickly and readily to public opinion.144

Dessutom, varnar Lord Russell 1842 för att det inte skulle vara ”safe to destroy the existing
system of representation.” 145 Enstaka ord är viktiga här. I stället för att säga att det inte är en
bra idé att reformera representationslagen talar Lord Russell om säkerhet och förstörelse. På
detta sätt ramar han in rösträtt som en farlig och radikal idé, i jämförelse med det rationella
och stabila systemet som råder.
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Bland de parlamentariker som stödjer allmän rösträtt under debatten om chartisternas petition
den 12 juli 1839 drar många ett samband mellan beskattning och representation. Argumentet
är tydligt: om man betalar skatt, ska man ha rösträtt.146 Här ser vi inflytande från USA.
Uttrycket ”No taxation without representation” hade varit en central slogan och ett argument
under den amerikanska revolutionen och kampen för självständighet från Storbritannien. Ett
liknande resonemang gällde också för England. På grund av engelsmännens brist på
representation hade de flesta behandlats orättvist av landets lagar, menar några
parlamentariker. Samma argument drivs av reformatorn John Arthur Roebuck under en debatt
1842, där han klagar över att de arbetare som har skrivit under den andra namninsamlingen
har betalat oproportionerligt mycket skatt, men ändå har de inte någon politisk representation.
Han betecknar dem följaktligen som, ”the long-suffering, patient people” för att försöka
framlocka sympati från sina parlamentariska kollegor.147 Under samma debatt betonar Dr.
Bowing också folkets bidrag och uppoffringar för landet och ifrågasätter på vilka grunder,
”the rights of citizenship should be monopolized by the few and denied to the many.”148

Ett besläktat representationsargument motiverades utifrån engelsmännens plikt att tjäna sitt
land, till exempel i flottan, armén eller som medlem i en milis, som existerade innan
poliskåren grundades. Radikalen Joseph Hume menar att om man försvarar sitt land och
riskerar sitt liv borde man ha rösträtt.149 I stället påpekar Hume att de flesta var ”excluded
from all share of the representation, and were herded together as unworthy of being
considered Englishmen.”150 Humes användning av verbet “herd” har effekten att han
likställer engelsmäns brist på representation med djurbehandling och därmed insinuerar att de
har behandlats inhumant.
Det framställs också jämställdhetsargument för ökad rösträtt. För Daniel O’Connell är
gränsen för rösträtten helt godtycklig och diskriminerande. Eftersom alla engelsmän är lika
värda resonerar han att i princip alla män borde ha rösträtt, med undantag för dem som har en
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ställning som gör dem beroende av andra, t.ex. betjänter eller praktikanter.151 Det är också
anmärkningsvärt att O’Connell tycker att chartisternas bruk av frasen ”allmän rösträtt” är
olämplig eftersom rörelsen inte förespråkar rösträtt för kvinnor.152 Han vill inte heller att
kvinnor ska få rösträtt, men det är ändå intressant att han åtminstone reagerar på frasen på
detta sätt. Trots att O’Connell vill se en ökad rösträtt är han starkt emot chartisterna och
deras, som han ser det, våldsamma metoder.153 Att O’Connell är för ökad rösträtt, men inte
allmän rösträtt och är negativt inställd mot chartisterna visar komplexiteten och mångfalden
av åsikter kring rösträtt, och att det inte var så enkelt att vara för eller emot den. Det tyder
också på hur kampen för rösträtt var kopplad till frågan om Irlands förhållande till England
och kampen för självständighet.

Under en debatt 1848 används samma logik om godtycklighet av Disraeli för att argumentera
emot allmän rösträtt som den förstods då, det vill säga rösträtt för alla män från och med 21års ålder. Om rösträtt verkligen är en rätt, varför ska inte kvinnor eller 18-åriga män som
tjänstgör i armén också ha den, menar han.154 Det som Disraeli gör här är att försöka redogöra
för idén om allmän rösträtt som radikal, godtycklig och faktiskt ingen rättighet alls.

Komplexiteten kring debatten om rösträtt under åren 1839–48 visas även på andra sätt. Till
skillnad från idag när det i princip är moraliskt oacceptabelt att ifrågasätta allmän och lika
rösträtt, fanns det då andra förslag och modeller för representation. Ett exempel kommer från
Earl Stanhope under House of Lords debatt om allmän rösträtt och hemliga val som ägde rum
den 25 juni 1839. Earl Stanhope fördömer 1832 Reform Act och dess ”partial and arbitrary”
gränser för rösträtt baserade på hur mycket egendom man äger, som förståeligt nog har skapat
”discontent and dissatisfaction.” och vill se mer parlamentarisk representation för arbetare.155
Samtidigt är han starkt emot allmän rösträtt, eftersom det skulle ge arbetarklassen för mycket
makt och äventyra egendomsrätten.156 Att den politiska klassen uppfattar allmän rösträtt som
ett hot mot sina egendomar är en återkommande föreställning som belyser deras motstånd
mot den och som diskuteras mer detaljerat nedan. I stället föreslår Earl Stanhope ett system
där varje samhällsklass får välja sina representanter, men att antalet skulle vara begränsat för

151

HC Deb 12 July 1839 vol 49 c260.
HC Deb 12 July 1839 vol 49 c260.
153
HC Deb 12 July 1839 vol 49 c262.
154
HC Deb 20 June 1848 vol 99 c949-950.
155
HL Deb 25 June 1839 vol 48 c802.
156
HL Deb 25 June 1839 vol 48 c802-803.
152

33

att säkerställa att det finns en balans mellan klasserna, ”so that there would be no danger of
one class being swallowed up or swamped by another.”157 Sådant bildligt språk och metaforer
är enligt van Dijk en typisk egenskap för politisk diskurs under parlamentariska debatter och
brukas för att skapa oro.158 Earl Stanhopes förslag är en bra påminnelse om att debatten om
allmän rösträtt ägde rum i en kontext där begreppet tävlade med andra
representationsmodeller.
Bakom dessa representationsargument emot allmän rösträtt ligger en föreställning om
ojämlikhet. Till skillnad från idag var normen för jämlikhet långt ifrån accepterad under
1840-talet. För många parlamentariker var det helt naturligt och självklart att en aristokratisk
klass skulle regera över samhället och fatta beslut åt alla. Henry Drummond var en sådan
parlamentariker och hans tal under en debatt 1848 är särskilt avslöjande i detta avseende:
The cry for equality indicates something unsound in the mind and spirits of men. There is no
equality throughout all nature. There is no equality in any one of the three kingdoms, animal,
vegetable, or mineral; if men are to be discontented, therefore, because others are their
superiors, and that all are not equal, they must be discontented to all eternity.159

Denna föreställning om ojämlikhet leder logiskt nog till ett motstånd mot allmän rösträtt där
arbetarklassen förmodligen skulle rösta in sina egna representanter till parlamentet och därför
utmana den aristokratiska världssynen. Klassystemet finns av en anledning och det är helt
naturligt att det är aristokratin som leder. Disraeli förespråkar denna syn tydligt när han i
slutet av en lång debatt sent en sommarnatt i juni 1848 säger att, ”The proper leaders of the
people are the gentlemen of England.”160 Enligt denna uppfattning är politisk representation
helt enkelt inte lämplig för massorna. Serjeant Talfourd uttalar denna syn med bildligt språk
under en debatt 1848.
Much they heard of the supreme power of the people; but was it not the power of the Cyclop,
groping about in his cave, gigantic, but in darkness—a darkness not to be dispelled by the
light of science, or the light of learning, but only by light from above. 161

Metaforen om ljus och mörker är vad språkforskarna Ann Gill och Karen Whedbee kallar för
”arketypiska metaforer” där ljuset förknippas med positiva egenskaper och mörkret med
negativa egenskaper.162
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Denna aristokratiska världssyn hade dock sina utmanare och några få parlamentariker
argumenterade utifrån ett politiskt system där makten skulle utgå från folket - en radikal idé
under 1840-talet. För den radikala politikern Joseph Hume:
the Government existed, not for the good of the Crown, the nobility, or any particular class,
but for the good of the community at large, of the King, Lords, and Commons, as the best
means of carrying on the affairs of the country under the authority of Parliament. No act of
the Crown or of the Ministers could or ought to be valid, but by the vote and voice of the
House of Commons. They ought, therefore, to invest the House of Commons with the highest
possible authority and interest in the country; and to do that they should give to great numbers
of their fellow-countrymen the right of suffrage to elect those who were to exercise such
important functions.163

Diskursen kring egendom
Bakom många av argumenten mot allmän rösträtt ligger föreställningen om privat egendom
och den politiska klassens vilja att bevara den. Storbritannien, under det tidiga 1800-talet, var
ett samhälle där merparten av jord ägdes av en liten aristokratisk elit, varav många var
parlamentariker.164 Historikern F.M.L. Thompson menar att makt och de jordägande
klasserna hörde ihop under 1800-talet.165 Enligt Thompson var det vanligt att den jordägande
eliten ansåg att deras existens var en förutsättning för konstitutionens och frihetens
bevarande.166 Bandet mellan egendom och politisk representation var starkt under 1800-talets
första hälft och hade en lång historia. Margaret Somers har till exempel visat på hur detta
band var centralt i John Lockes tänkande om rättigheter under 1600-talet.167

Reform Act 1832 gav rösträtt till män som ägde egendom med ett värde av minst tio pund,
vilket exkluderade nästan alla från arbetarklassen. För chartisterna såväl som deras
motståndare gick föreställningen om egendom till kärnan av frågan om allmän rösträtt. Den
militanta chartisten James Bronterre O’Brien var tydlig angående detta samband.
Knaves will tell you that it is because you have no property, you are unrepresented. I tell you
the contrary, it is because you are unrepresented that you have no property…your poverty is
the result not the cause of your being unrepresented.168
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Chartisterna visste redan från början att många parlamentariker skulle befara vad som skulle
hända med detta jordägande samhälle och inte minst med sin egen egendom om alla män fick
rätt att rösta. Trots Chartismens ansträngningar för att visa att rörelsen respekterade principen
om privat egendom, var detta, som Stedman Jones har påpekat, förgäves.169 Gång efter gång
hävdar parlamentariker att ett införande av allmän rösträtt skulle äventyra egendomsrätten
och till och med innebära dess omfördelning. Denna rädsla är ett av de mest framstående och
återkommande argumenten mot allmän rösträtt under de parlamentariska debatterna 1839–
1848. Det är svårt att bedöma hur mycket av denna rädsla som var äkta och hur mycket som
var ett svepskäl att inte ta kravet på allmän rösträtt på allvar, men det är ingen tvekan om att
egendom intar en central plats i diskursen om allmän rösträtt under dessa år. Redan 1839
säger Earl Stanhope att allmän rösträtt,
would give to that class which had the majority, a preponderating power, such as could not be
possessed by any one class, without great injury to the rest of the country; and if this power
were possessed by that class which had in itself the physical force of the country, property
would remain without that protection to which it was entitled.170

Resonemanget var att eftersom många i samhället inte ägde någon egendom skulle folk välja
representanter och politik som skulle medföra en radikal omfördelning av egendom.
Diskursen om egendom under debatterna belyser att det för många parlamentariker inte
endast var en fråga om deras egen egendom, utan en mycket större oro för samhället som en
helhet. I Sir Charles Greys ögon skulle allmän rösträtt kunna motsvaras av att en främmande
makt tar Englands egendom.
If they adopted the principle of universal suffrage, they would call into power an
overwhelming number of those who had no property, and … it would amount to nothing more
nor less than if they gave to a foreign power—France, for instance—the power of taking from
the people of this country, having property, a certain portion of that property.171

Diskursen om faran som allmän rösträtt skulle innebära för egendom är framträdande även i
1842 års debatter. Lord Russell menar att det skulle missgynna samhället och att rösträtt
måste vara begränsad till de som äger en viss mängd egendom. Han hävdar att det är
motiverat eftersom, ”it tend to the maintenance of the freedom and welfare of the people.”172
Argumentet att inte ge folket rösträtt för att skydda deras frihet är ett exempel på vad vi
nuförtiden kallar för orwellskt språk. Under samma debatt drar Thomas Macaulay en parallell
mellan att bibehålla egendomsrätten och hela landets stabilitet och välstånd, vilket leder
honom till att dra slutsatsen att:
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We never can, without absolute danger, entrust the supreme Government of the country to
any class which would, to a moral certainty, be induced to commit great and systematic
inroads against the security of property.173

Detta samband mellan egendom, rösträtt och samhälle präglar Henry Drummonds tal sex år
senare, när han talar om chartisternas föreslagna reformer:
These measures all tend to give power to the many who have no property, and such a state of
society never did exist on the face of the earth… If you give to those without property the
same right which you give to those with property, the power will be in the hands of the
masses, who will be driven in times of distress to make a subversion of property, which is a
total subversion of society.174

Revolutionsvågen i Europa medförde att brittiska parlamentarikers rädsla för en
omfördelning av egendomarna blev än mer påtaglig. Det fanns även en intellektuell
strömning 1848 som ytterligare fördjupade denna rädsla, vilket Henry Drummond syftar till i
sitt tal. 175 Denna intellektuella strömning byggde till en viss del på Marx och Engels
Kommunistiska manifestet som hade publicerats i London bara några månader tidigare, och
som krävde en omfördelning av kapital. Drummond var glasklar i sin slutsats. “Political
power must be confined to those who have property, and those who have no property must be
entirely excluded from it.”176

Förändrades debatten om allmän rösträtt under åren 1839–1848 och i så fall hur kan
det förstås?
Under de parlamentariska debatterna 1848 debatteras allmän rösträtt inte i samma
utsträckning som 1839 och 1842. Detta beror delvis på att chartismen 1848 inte var lika stark
som rörelse, varken internt eller externt. Den tredje chartistiska petitionen blev inte samma
katalysator för en diskurs om allmän rösträtt jämfört med de andra två. 1839 var Chartismen
en ny rörelse och förbittringen över 1832 Reform Act var fortfarande påtaglig. 1842 var den
nationella ekonomiska krisen akut och Chartismen var starkast detta år.177 Det fanns alltså ett
tryck på parlamentariker att debattera chartisternas krav, i synnerhet den första och centrala
frågan om allmän rösträtt. Detta sociala och politiska tryck fanns inte på samma sätt 1848,
trots chartisternas bästa insatser att utnyttja den franska revolutionen. Myndigheterna
lyckades bagatellisera inlämningen av den tredje namninsamlingen i april 1848.178 Dessutom
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var Chartismen själv inte lika stark som den hade varit under tidigare år.179 Miles Taylor visar
i The Decline of British Radicalism hur Chartismen vid 1848 hade blivit mindre militant och
allierat sig själv mer med medelklassradikaler.180 En konsekvens av detta var att diskursen
kring rösträtt i parlamentet sommaren 1848 styrdes från en grupp medelklassradikaler som
förespråkade household suffrage, istället för allmän rösträtt. Till skillnad från allmän rösträtt
var household suffrage ett rösträttsbegrepp som utgick ifrån egendomsbehörighet och inte
rättighetsprinciper. Med allt detta i åtanke är det därför inte förvånande att diskursen om
allmän rösträtt framträder mycket mindre i debatterna 1848 jämfört med 1839 och 1842.

Debatterna om rösträtt 1848, både allmän- och hushållsrösträtt, präglas till hög grad av en
diskurs om revolution. Det är förståeligt med tanke på den bredare samhällskontexten utanför
parlamentet. I februari störtades den franska regeringen genom en revolution och i maj
avskaffades monarkin. En ny regering valdes och allmän (manlig) rösträtt infördes. Förutom
Frankrike frambringade revolutioner och massprotester regimförändringar i en rad olika
europeiska länder. Enligt Roland Quinault gav den franska revolutionen ny kraft till
Chartismen, som omedelbart inledde en ny masspetition.181

Argument både för och emot ökad rösträtt 1848 konstrueras i stort sett utifrån
revolutionshotet och alla de andra argument som hade varit så centrala 1839 och 1842 blir
färgade av denna kontext. När Joseph Hume öppnar debatten i House of Commons om
representation den 20 juni 1848 syftar han till den nya kontexten:
We were not in the condition this year that we had been in for the last three or four years.
Events had taken place that had altogether altered the condition and situation of the working
and other classes in this country.182

Det framgår tydligt av debatterna att parlamentariker upplevde att hotet var allvarligt. Här är
det viktigt att återigen komma ihåg att parlamentariker 1848 inte visste att trycket mot staten
skulle lösas utan revolution. Som tidningen Illustrated London News rapporterade den 1 april
1848, ansågs revolutionerna i Europa i februari och mars som helt oväntade och de påverkade
brittisk politik, ”like an electric shock”.183 Händelserna skedde i snabb takt och ingen visste
vad som skulle hända härnäst eller var. Den politiska klassen använde orolighetsstämningen
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mot Chartismen trots att den inte var en revolutionär rörelse och inte ville störta
regeringen.184 Med denna kontext i åtanke är det kanske inte så förvånande att debatten om
rösträtt präglades av detta hot om revolution och snabb samhällsomvandling.

Hotet om revolution öppnade upp för en intressant förändring avseende hur parlamentariker
år 1848 talar om tid. Som redan har diskuterats fanns det en tendens under debatterna 1839
och 1842 bland förespråkare av allmän rösträtt att titta bakåt i tiden. Argumenten hämtades
då bland annat ur en diskurs om den engelska konstitutionens värde, medan motståndarna
mest blickade framåt och målade upp avskräckande scenarier. Revolutionshotet hade effekten
att diskursen om allmän rösträtt kom att förändras. 1848 ser vi hur anhängare av ökad rösträtt
använder ett framtidsrevolutionshot som ett argument för den, medan motståndare tittar bakåt
i tiden och uttrycker konservativa argument som betonar behovet att skydda allt som England
har byggt upp, och inte äventyra det med den radikala och farliga idén om allmän rösträtt. Ett
exempel på det förutnämnda är när Joseph Hume målar upp en skrämmande revolutionär
framtidsbild som kommer att förverkligas om Storbritannien inte radikalt ökar rösträtten:
If this was not to be a representative constitution, it must be a military constitution; it must be
one or the other; and he hoped, when he looked round at the state of the Continent, that this
truth would be remembered; it ought to ring in the ears of those who obstructed the extension
of the principle of representation.185

Det här är ett bra exempel på hur en parlamentariker målar upp ett ”antingen eller-scenario”
för att stödja sin argumentation och därigenom försöka tvinga åhörare att välja mellan sin
position och ett annat mer extremt alternativ.

Det nedanstående citatet från Serjeant Talfourd exemplifierar å andra sidan den konservativa
reaktionen bland parlamentariker till händelser i Frankrike och andra delar av Europa:
The thinking and prudent people of this country did not consider that at this time it was fitting
to unsettle the institutions of the country…The general feeling of the people of England at the
present time was one of humble gratitude for the institutions with which they were blessed,
and of honest pride for the security of those institutions. At least, they felt that there was
something in the word "stable"—something time-honoured.186

Talfourds språkval har effekten att redogöra för dem som inte håller med honom som alltså
”unthinking” och ”imprudent”. Förknippningen av orden ”stable” med ”time-honoured” är
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också noterbar här. Sist men inte minst används ordet ”honest” återigen för att stödja ett
argument.

De tidigare argumenten för och mot allmän rösträtt försvinner inte helt från debatten 1848,
särskilt när det gäller egendom, men de är överskuggade och färgade av revolutionsdiskursen.

SLUTDISKUSSION
En politisk diskursanalys av de parlamentariska debatter som rörde frågan om allmän rösträtt
mellan 1839 och 1848 har belyst några framträdande och återkommande diskurser som
cirkulerade under hela perioden. Vi har sett hur diskurser kring legitimitet, tid, politisk
representation och egendom var byggstenar för parlamentarikers argument för och mot
allmän rösträtt. Med inspiration från van Dijks teori har jag visat hur parlamentarikers
yttringar dock bestod av mer än prat, och att de genom sitt kreativa bruk av språket gjorde
politik. Sättet som ledamöter talade om chartisterna påverkade till exempel den politiska
klassens syn på deras legitimitet som aktörer vilket återverkade på uppfattningarna om allmän
rösträtt som politisk idé. Detta i sin tur bidrog till parlamentarikers beslut att inte ta
Chartismens krav på allvar och införa allmän rösträtt.

På ett liknande sätt användes tid för att konstruera och motivera argument för och mot allmän
rösträtt. Bland förespråkarna, fanns en tendens att referera tillbaka i tid för att bevisa hur
allmän rösträtt var en naturlig utveckling av Englands konstitutionella förflutna, medan
motståndare tenderade att konstruera diskurser kring avskräckande framtidsscenarier.
Diskursen kring politisk representation var ett riktigt slagfält, med en rad argument på båda
sidor kopplade till representationsfrågan och bruk av laddade ord som demokrati, slaveri och
ärlighet. De olika argumenten avslöjar den vanliga föreställningen bland parlamentariker om
ojämlikhet och att inte alla i samhället förtjänade en politisk röst. Många motståndare till
allmän rösträtt beskriver den dessutom som ett hot mot den privata egendomsrätten, vilken
var en föreställning av central betydelse för Englands politiska klass.

Oaktat dessa återkommande diskurser genom perioden, finns det också vissa skillnader
mellan debatterna som ägde rum 1839 och 1842, och 1848, varav den största är
revolutionshotet som framträder starkt 1848. Revolutionsvågen som svepte genom Europa
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1848 gör att den parlamentariska debatten om rösträtt ramas in inom denna kontext. Det
ökade hotet förorsakade en diskursiv vändning när det gäller förhållandet till tiden. Jämfört
med tidigare år tenderar förespråkare för allmän rösträtt att nu tala om framtiden istället för
det förflutna, medan motståndare ramar in sina argument med behovet att bevara allt som
tidigare byggts upp, och fokuserar inte i samma utsträckning på framtidsavskräckande
scenarier.
En mer allmän insikt är att diskursen kring allmän rösträtt vid några tillfällen inte är så tydligt
antagonistisk, utan mer nyanserad. Det är inte ovanligt att en parlamentariker stödjer en
rösträttsökning, men är emot allmän rösträtt, eller att han kan tänka sig allmän rösträtt av
princip, men av olika praktiska skäl, som till exempel utbildningsnivån, är emot den just då.

Denna politiska diskursanalys ger alltså en detaljerad och kontextualiserad bild av debatten
kring begreppet allmän rösträtt. Det är lätt utifrån dagens normer att anse förespråkare för
allmän rösträtt som visionärer som står på den rätta sidan av historien, och motståndare som
själviska politiker som stod emot denna ström. Genom att studera de parlamentariska
debatterna 1839–1848 på en detaljerad nivå har jag dock visat att det fanns en mångfald av
argument som endast kan förstås utifrån den politiska och sociala kontexten som fanns då,
samt parlamentarikers dåvarande föreställningar. Debatterna visar hur parlamentarikers
önskan om, respektive rädsla för, allmän rösträtt var äkta och rotade i dåtidens händelser och
omständigheter, både inom och utanför Storbritannien, samt grundade i deras världsbild. I
linje med E.P. Thompsons tankesätt har denna studie alltså varit ett försök att förstå denna idé
och dess historia, ”as in fact it occured” och inte, ”in the light of subsequent
preoccupations”.187

Historiker tenderar att studera åren 1839–1848 utifrån Chartismen som en massrörelse
snarare än från idéerna som stod bakom den. Eftersom chartisterna inte fick allmän rösträtt
eller några andra av sina krav genomförda har den traditionella bedömningen varit att
Chartismen fullständigt misslyckades, som till exempel Robert Saunders menar.188 Denna
undersökning visar dock att chartisterna genom sina enorma namninsamlingar lyckades få
parlamentariker att debattera allmän rösträtt och ta ställning, vilket enligt Malcolm Chase var
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ett avsiktligt mål redan från början.189 Man ska inte underskatta vikten av de debatterna, eller
Chartismens arv att sätta en tydlig definition av allmän rösträtt på agendan, även om
Storbritannien skulle behöva vänta till 1867 för ytterligare reform. Argument både för och
emot hade uttryckts i parlamentet och skrivits ned för andra att ta upp senare. Åren 1839–
1848 var alltså viktiga i skapelsen av en tydlig diskurs kring termen, vilken bildade grund för
framtida debatter. Chartismens krav på allmän rösträtt tog demokrati från den teoretiska
nivån och, som Peter Gurney har visat, gjorde den till ett konkret politiskt begrepp. 190 Även
Saunders erkänner att efter Chartismen gick strävan efter demokratisk reform och ökad
rösträtt hand i hand.191

Historien handlar inte bara om stora händelser eller reformer, utan också om vägen till dessa
moment och idéerna bakom dem. De parlamentariska debatterna 1839–1848 visar att
chartisterna och deras sympatisörer i parlamentet spelade en viktig roll i kampen för idén om
allmän rösträtt, vilken vi idag ofta tar för given.
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