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FÖRORD

Boken i din hand handlar om människors kamp för att bli  medborgare 
med demokratiska rättigheter och skyldigheter. Rätten att rösta står i 
centrum. Men boken behandlar också de vidare villkoren för en fri 
åsiktsbildning, för 100 år sedan och därefter, i Sverige och i världen.

Boken är resultatet av ett initiativ från Sveriges riksdag och Stiftel-
sen Riksbankens Jubileumsfond. Vi tackar bokens båda redaktörer och 
dess många medförfattare för utomordentligt och glädjefyllt  samarbete. 
Arbetet har följts med intresse och inlevelse från riksdagsledamöterna 
i Kommittén för högtidlighållandet av demokratins införande, liksom 
av en stor grupp forskare. Uppmuntran och kritisk granskning har 
sporrat alla inblandade att göra sitt yttersta. Det är med stor glädje vi 
överlämnar en bok om två av vårt lands största rikedomar: åsikts-
friheten och demokratin. 

Boken är skriven av forskare, experter på frågorna de behandlar. Det 
är en bok med höga ambitioner, möjlig att åstadkomma på relativt 
kort tid tack vare skribenternas kunskaper, entusiasm och energi. 
Svensk forskning om demokrati är framgångsrik. Den utvecklas ofta i 
samarbete med kolleger i andra länder. De internationella perspekti-
ven berikar. Bilden av gångna tider nyanseras och kompletteras oav-
brutet. Nutid möter dåtid, det förflutna är ständigt närvarande. 
Stundtals är det rimligt att tala om en kamp om det förflutna. 

Att utvidga rösträtten var kontroversiellt och komplicerat när de 
första besluten fattades för 100 år sedan. Den största gruppen av ute-
slutna var kvinnorna, men värnpliktsvägrare, mottagare av fattighjälp 
och fångar var också undantagna. Och kontroverserna fortsatte. När 
det gäller den kvinnliga rösträtten är Sverige inte något tydligt före-
gångsland. De kvinnliga riksdagsledamöterna var dessutom fåtaliga 
under lång tid. Det lär ha dröjt till början av 1960-talet innan andelen 
män i riksdagen sjönk till under 90 procent!
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Vi lever i ett fredligt och lyckligt hörn av världen. Målmedvetet och 
ivrigt försöker vi exportera demokratin till dem som vi ser som mindre 
lyckligt lottade medmänniskor. Det verkar som om värdet av demo-
krati vid tidigare rösträttsjubileer har varit en självklarhet. Något som 
alla drömmer om och önskar sig. När detta skrivs är dock demokratins 
anseende ifrågasatt och tilltufsat. De lärdomar som våra hundra år av 
demokrati kan ge oss är därför viktigare än på länge.

Boken placerar tidigare okända kvinnor och män i ljuset. Du möter 
människor som med sitt engagemang har förändrat historien: hur de 
tänkte och trodde, vad de kände, ville och valde. De visar att en funge-
rande demokrati bygger på medborgarnas delaktighet och vilja att 
bidra. Demokratin är inte självklar och aldrig färdig utan beroende av 
ett ständigt arbete. Vi hoppas att texterna, liksom de många illustra-
tionerna, ska väcka nyfikenhet, men också öka medvetenheten om och 
engagemanget i nutidens demokratifrågor.

Stockholm i september 2018

 urban ahlin göran blomqvist

 talman i Sveriges riksdag verkställande direktör 
  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

1 §

ALL OFFENTLIG MAKT I SVERIGE 

UTGÅR FRÅN FOLKET.

DEN SVENSKA FOLKSTYRELSEN 

BYGGER PÅ FRI ÅSIKTSBILDNING 

OCH PÅ ALLMÄN

OCH LIKA RÖSTRÄTT.

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 kap. Statsskickets grunder
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1890 
Sveriges Allmänna 
Rösträttsförbund bildas.

1902 
Storstrejk för allmän 

och lika rösträtt.

1903 
Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt, LKPR, bildas. 

1907–1909 
Beslut om proportionella 
val med allmän rösträtt för 
män över 24 år som betalar 
skatt och har gjort värnplikt. 
Fortsatt indirekta val till 
första kam maren.

Kvinnor blir valbara till stads- 
och kommunalfullmäktige.

1911 
Första andrakammarvalet med 
allmän manlig rösträtt.

1912 
Den första propositionen 
om kvinnlig rösträtt och 
valbarhet avslås av riksdagen.

1914 
Bondetåget och borggårdskrisen. 
Kungen tar avstånd från regeringen 
som avgår. Ett parlamentariskt bakslag. 

1917 
Genombrott för parlamenta-

rismen, det vill säga principen 
att regeringen måste ha riks-

dagens stöd. Kungen förlorar i 
praktiken sin politiska makt.

1922 
De fem första kvinnliga 
ledamöterna träder in 
i riksdagen. 

Kravet på fullgjord
värnplikt för rösträtt 
avskaffas.

Folkomröstning om
rusdrycksförbud.

1921 
Riksdagens andra beslut om 
kvinnlig rösträtt. 

Det första fullt demokratiska 
riksdagsvalet med allmän och 
lika rösträtt genomförs 12 
september.

Lag om gift kvinnas myndighet.

1920 
Sista andrakammarvalet 

där enbart män deltar. 

1919 
Första besluten om kvinnlig 
rösträtt i riksdagen fattas 24 maj. 

Första valen med allmän och lika 
rösträtt för kvinnor och män till 
kommun och landsting.

1918 
En uppgörelse beslutas på den urtima riksdagen 
(extra möte) den 17 december, om att beslut om 
kvinnlig rösträtt ska tas vid nästa ordinarie riks-
dagsmöte. ”Slutligen har förutsatts, att politisk 
rösträtt skall genom grundlagsändring tillkomma 
jämväl kvinnorna.” (Riksdagens skrivelse nr 40, 
19 december 1918) 

RÖSTRÄTTENS ÅRHUNDRADE

– VIKTIGA ÅRTAL

1809
Det kungliga enväldet avskaffas. Mer makt 
förs över till riksdagen.

1866
Tvåkammarriksdag införs. 



1937 
Rösträtt införs för fängelseinterner. 

1945
Rösträtt ges även till personer som 

saknar arbete och som får socialbidrag. 
Rösträttsåldern sänks samtidigt till 21 år. 

1965 
Rösträttsåldern 
sänks till 20 år. 

1995 
Sverige går med i EU och 
deltar därmed i valen till 
EU-parlamentet.

Inslag av personval prövas 
för första gången i Sverige, 
i EU-valet.1969 

Rösträttsåldern sänks 
till 19 år. 

1971 
Enkammarriksdag 
införs. 

1974 
Sveriges nuvarande regeringsform 

införs. Kungens politiska makt 
som har varit avskaffad i prakti-
ken försvinner nu även formellt. 

1975 
Rösträttsåldern sänks till 18 år. 

1976 
Utländska medborgare 
som är bosatta i Sverige 
får kommunal rösträtt.

1989 
Begreppet omyndig försvinner ur lagstift-
ningen. Därmed får alla medborgare 
över 18 år rösträtt. 

1955 
Folkomröstning 
om högertrafik.

1957 
Folkomröstning 
om tjänstepension.

1980 
Folkomröstning 
om kärnkraft.

1994
Folkomröstning 
om EU-medlemskap.

1933
Inkomst- och förmögenhetskraven 

till första kammaren tas bort.

1968 
Utlandssvenskar 
får rösta.
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KAMPEN, UTVECKLINGEN 

OCH FRAMTIDEN 

FÖR DEMOKRATIN
En inledning

ULRIKA HOLGERSSON & LENA WÄNGNERUD

Lördagen den 11 mars 1922 inträffade något märkligt i Sveriges histo-
ria. Dagens Nyheters utsända i riksdagens andra kammare registrerade 
den sensation det väckte ”då hon reste sig och gick fram till  talarstolen”: 
den första kvinnan som tagit detta steg, sömmerskan och den social-
demokratiska riksdagsledamoten Agda Östlund. Enligt reportern 
möttes anförandet, som utgjorde en argumentation för talarens  motion 
om stöd till tuberkulossjuka patienter, av ”andlös  uppmärksamhet och 
spänd tystnad”. Det var inte heller utan att Östlund själv känt en viss 
rampfeber, orsakad av publikens förväntningar, vilket fick henne att i 
efterhand erkänna att det var skönt att det var ”undanstökat”. För 
detta visade tidningens reporter stor sympati: ”Någon måste ju bli den 
första, och för dem som komma efter är det betydligt lättare.”1

Denna händelse, som uppenbarligen också i sin samtid uppfattades 
som historisk och symboliskt laddad, kan ses som ett segerbevis för en 
lång och mödosam kamp för demokratisering i Sverige. Som med alla 
historiska processer går det emellertid inte att säga exakt när denna 
började, och faktiskt inte heller – det känslomättade exemplet ovan till 
trots – när den slutade. Ännu var många invånare uteslutna från poli-
tiskt deltagande, och på många sätt skulle det inte bli lättare för dem 
som kom efter Östlund i talarstolen. 

Ett viktigt steg för demokratins genombrott togs dock den 17 
decem ber 1918 när en extrainsatt så kallad urtima riksdag beslutade 

JOURNALFILM från 1922. Först ut från 
riks dagens första sammanträde kommer 
Agda Östlund och Nelly Thüring, två 
av de första fyra kvinnorna att bli invalda 
i riksdagens andra kammare 1921.

c
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om allmän och lika kommunal rösträtt. I samband med detta beslut 
gjordes en principiell utfästelse om att frågan om det som benämndes 
den poli tiska rösträtten – det vill säga till riksdagen – skulle lösas på 
kommande riksdagar 1919 och 1921. Hösten 1921 var första gången 
kvinnor kunde delta i ett riksdagsval och i januari 1922 trädde de för-
sta nyvalda kvinn liga ledamöterna in genom riksdagshusets dörrar. I 
samband med riksdagens firande av reformerna 1918–1922 publiceras 
denna bok, där en rad forskare sammanfattar, analyserar och diskute-
rar vad vi i dag vet om kampen, utvecklingen och framtiden för den 
svenska demokratin. 

Liknande jubileer har redan hållits i övriga Norden och planeras 
även på andra håll runt om i världen. För ett land som Sverige, vars 
internationella varumärke nog i hög grad utgörs av idén om den goda 
demokratin, kan det tyckas självklart att fira den allmänna och lika 
rösträttens införande. Men trots, eller kanske just på grund av, detta 
är det viktigt att stanna upp och fråga sig varför och hur vi vill högtid-
lighålla denna händelse. Vår övertygelse är att var tid efterfrågar sin 
speciella minnesproduktion som svarar mot de olösta problem som 
samhället just då brottas med. Hundraårsjubileet av rösträtten firas i 
en tid då det världspolitiska läget är instabilt, internationella samar-
betsorgan hårt prövade och demokratins principer starkt ifrågasatta 
av olika extrema politiska och religiösa rörelser. Minnet av den kamp 
som en gång fördes för rätten att rösta förefaller stundtals kort, och 
den sekelgamla svenska demokratin kan fortfarande stärkas och för-
bättras. Mot denna bakgrund har vi strävat efter att producera en bok 
som på en och samma gång är brett folkbildande, utan att bli auktori-
tärt fingerpekande, fördjupande och reflekterande, utan att förlora sig 
i det snårigt vetenskapliga. Dess innehåll ska ge anledning till glädje 
och stolthet, men också till ökad medvetenhet om vad som krävs för 
att bevara och utveckla folkstyret i vårt land. Den ska synliggöra de 
människor som bar den historiska utvecklingen, men också de struk-
turer som skapade såväl begränsningar som möjligheter för denna ut-
veckling. Sist men inte minst hoppas vi att boken ska väcka nyfikenhet.

De olika kapitlen kan läsas vart och ett för sig. Sammantaget ger de 
dock underlag till ett antal viktiga poänger. Den första är att hela den 
period vi behandlar – före, under och efter rösträttens införande – 
 består av ett mångfacetterat myller av människor och samhälleliga 
processer. I stället för att dra en rak linje och peka ut några få huvud-
personer, vilket ofta görs i historiska tillbakablickar, har vi valt att ge 

VALSEDLAR DELAS UT framför Stockholms 
rådhus den 19 september 1921. Journal-
filmen som bilderna är hämtade ur, i 
serien Svenska Biograf-Teaterns Revy, 
inleds med en textskylt: ”Det stora 
val-slaget har utkämpats under livlig 
medverkan av de nytillkomna kvinnliga 
väljartrupperna.”

c
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deltagande. Dessa rättigheter var grundade i det äldre ståndssamhället 
där hierarkier var en del av den naturliga ordningen. Exempelvis adels-
kvinnor och prästänkor kunde, i kraft av sin höga placering i  samhället 
och som egendomsinnehavare, åtnjuta – låt vara begränsad – rösträtt. 
När de politiska systemen i dessa länder förändrades ersattes den hier-
arkiska ordningen av en ny idé om medborgarskap, grundad i princi-
per om individualism och jämlikhet. I dag kan det tyckas paradoxalt, 
men det var när den gamla ståndsriksdagen avskaffades i Sverige som 
dörren stängdes för kvinnors politiska inflytande på nationell nivå. 

Den nya synen på medborgarskap baserades också på en uppfattning 
om att tillvaron skulle vara uppdelad i två sfärer, en offentlig manlig 
för politik och en privat kvinnlig för hem- och familjeliv. Med denna 
indelning följde en uppfattning om könens olika egenskaper, enligt 
vilken männen förkroppsligade det rationella förnuft som var en 
grundförutsättning för att fatta politiska beslut, medan kvinnorna 
tvärtom diskvalificerades från beslutsfattande på grund av sin irratio-
nella och känslosamma natur, som bättre lämpade sig för omsorg om 
barnen och familjen. Dessa tankar hade ett så starkt inflytande i många 
länder att rösträttskampen åtminstone till en början främst handlade 
om att utvidga männens rättigheter och kvinnorna fick därför föra sin 
strid i ett eget separat spår. Så såg det i praktiken ut i Sverige, även om 
den tidiga rösträttsrörelse som formerades under 1800-talets sista 
 decennier på pappret anslöt sig till kravet på kvinnlig rösträtt. Men det 
finns även exempel på länder där kampen för rösträtt inte följde olika 
spår för kvinnor och män. Så var det i många länder som på en och 
samma gång kämpade för oberoende och självstyre, som Finland, 
 Irland, de baltiska staterna samt Tjeckoslovakien och Polen.

Ett annat typiskt drag för genomförandet av rösträtten var att det 
skedde successivt, snarare än över en natt. Det var exempelvis ett enk-
lare första steg att erkänna kvinnors rösträtt på lokal nivå. Också  detta 
hade med uppfattningen om de skilda sfärerna att göra. Den kommuna-
la politiska arenan, med sitt ansvar för områden som skolor och fattig-
vård, sågs som närmare knuten till familjelivet och den privata sfären, 
medan beslutsfattandet på nationell nivå betraktades som mer offent-
ligt och därmed politiskt. Sverige, tillsammans med Storbritannien, 
Danmark, Belgien och Rumänien är exempel på länder där rösträtten 
först utvidgades på lokal nivå. Där var det inte  könstillhörigheten som 
främst satte gränser utan andra typer av krav, såsom inkomst och för-
måga att betala skatt – och dessa gällde också betydande grupper av män.

 

en fördjupad förståelse av demokratins historia, nutida förutsättning-
ar och framtida utmaningar genom berättelser som rör sig fram och 
tillbaka över tidsaxeln och som presenterar skeenden ur skilda per-
spektiv.

Den andra viktiga poängen är att institutionernas utformning  spelar 
roll. Det var när tvåkammarriksdagen infördes, år 1866, som kvinnor, 
enbart på grundval av sin könstillhörighet, utestängdes från rösträtten 
på nationell nivå i Sverige. Innan dess kunde vissa kvinnor delta i det 
politiska beslutsfattandet. Motståndet mot den kvinnliga rösträtten 
var också mest ihärdigt i den första, indirekt valda och lite ”finare”, 
kammaren. Det är högst troligt att beslutet om allmän och lika rösträtt 
hade fattats tidigare om inte riksdagen varit utformad på det sätt som 
den var vid sekelskiftet 1900. 

Till sist: det är alltid några personer som fattar de slutliga besluten. 
Det är människor, inte processer, som skriver under ett lagförslag eller 
på annat sätt säger det ”ja” som måste till för att en reform ska bli 
verklighet. Vår bok synliggör också flera av de centrala beslutsfattarna. 

Sverige och resten av världen

Sverige var sist av de nordiska länderna med att införa den allmänna 
och lika rösträtten. Allra först var den amerikanska delstaten  Wyoming 
och Nya Zeeland vilka genomförde denna reform redan 1869 respek-
tive 1893. I ett vidare globalt perspektiv var dock Sverige relativt tidigt 
ute, till exempel i relation till Storbritannien (1928), Spanien (1931), 
Frankrike (1944), Bulgarien (1945), Italien (1946), Japan (1947), Bel-
gien (1948), Grekland (1952), Tanzania (1959), Iran (1963), Schweiz 
(1971), Portugal (1974) och Sydafrika (1994). Att Sverige trots allt 
tillhör den grupp av länder som nu kan räkna hundra år till den all-
männa och lika rösträttens införande har gett oss något av ett för-
språng inom politisk jämställdhet; det förefaller nämligen finnas ett 
visst samband mellan tidigt genomförande av rösträtt och jämnare 
könsrepresentation i parlamentariska församlingar. 

Utvecklingen mot allmän och lika rösträtt skedde inte bara med 
olika hastighet utan den tog också olika form i olika länder. Inte heller 
gick den nödvändigtvis hela tiden framåt. I ett antal länder (eller små 
stater), däribland Sverige, Nederländerna, storhertigdömet Toscana, 
Lombardiet och den österrikiska delen av habsburgska riket, hade 
en del kvinnor sedan tidigmodern tid haft rätt till ett visst politiskt 
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Bokens andra del behandlar de hundra år vi nu firar. Hur  utvecklades 
den svenska demokratin efter sitt så kallade genombrott, både på kort 
och längre sikt? I kapitlet ”Att gå och rösta: Valdeltagande och social 
representation efter rösträttens införande” tecknar Lena Wängnerud 
några översiktliga linjer när det gäller valdeltagande och representa-
tion för olika sociala grupper som kvinnor och män, inrikes och utri-
kes födda samt olika åldersgrupper. I Annika Bergs, Martin Ericssons 
och Fia Sundevalls kapitel ”Rösträtt för alla? Begränsningar i röst-
rätten efter 1921” problematiseras bilden av att den nya rätten att 
rösta var ”allmän”. De visar att det först var år 1989 som samtliga 
medborgare över 18 år hade rösträtt i riksdagsval. Inte heller upp-
hörde debatten om rösträtten – vad de nyvunna politiska rättigheterna 

Bokens uppläggning

Rösträttens århundrade är en populärvetenskaplig antologi, skriven av 
forskare i statsvetenskap, historia, idé- och lärdomshistoria, ekono-
misk historia, medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap 
och konstvetenskap. En del kapitel rör sig över långa tidsperioder 
medan andra behandlar mer avgränsade skeenden. Det finns dock en 
grundläggande kronologisk struktur där del I fokuserar kampen fram 
till reformerna (från 1600-talet till 1921), del II utvecklingen efter 
införandet av allmän och lika rösträtt (från omkring 1921 till 2018) 
och del III framtiden för demokratin i Sverige, EU och världen.

Del I börjar med att Christina Florin, i ”Visioner, rörelser och röst-
rätt: En resa i tiden”, ger en översikt över den svenska rösträttskam-
pens historia. I kapitlet ”Frihet med förhinder: Demonstrationer i 
Sverige 1849–1921”, vidgar Magnus Olofsson perspektivet till att 
handla om rätten att yttra sig fritt i det offentliga rummet och rätten 
att demonstrera. I Maria Carlgrens och Linda Fagerströms kapitel, 
”Rösträttens garderob: Kvinnor, kropp, kläder”, riktas intresset mot 
klädernas betydelse för rösträttskvinnornas möjligheter att uppträda 
och uppfattas som politiska subjekt. I ”Från tågresor till sociala  medier: 
Rösträttens mediehistoria” diskuterar Ulrika Holgersson rösträtts-
rörelsens olika kampmetoder i egenskap av medier som sammanlänkas 
i ett större system. Peter Lindström och Åsa Karlsson Sjögren belägger 
i kapitlet ”Från väljare till valbara: Kvinnor och lokalpolitik ur ett 
långt tidsperspektiv” att vissa kategorier av kvinnor hade politiskt 
inflytande i Sverige redan på 1600-talet. Därefter kommer ett kapitel 
som fokuserar rösträttskampens slutskede. De ödesmättade och för-
tätade åren 1917–18 skildras av Lars Berggren och Kjell Östberg i 
 ”Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 
1918–19”. I kapitlet ”Minnet av kvinnors rösträtt: Jubileer och akti-
vister formar historien” reflekterar Ulla Manns över frågan varför vi 
alls firar ett rösträttsjubileum. 

Den bild som framträder i del I visar skeenden som är långt ifrån 
förutsägbara eller självklara. Politiker och andra aktörer rycks med i 
en process men styr också händelserna. Sådant som i förstone kan 
framstå som detaljer, som hur centrala aktörer klär sig, blir till viktiga 
pusselbitar för att förstå helheten. Kapitlen i del I visar både likheter 
med och skillnader mot dagens situation, exempelvis beträffande hur 
politiker manövrerar i ett medielandskap. 

VÄLJARE I KÖ till sin vallokal, Exercishuset i 
Göteborg, den 15 september 1941. 
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skulle vara till för – i och med reformerna 1918–1922. Emma Severins-
son visar i sitt kapitel ”Att ta vara på friheten: Populärkulturella före-
ställningar om rösträttens betydelse” hur veckopressen blev en arena 
för fortsatta diskussioner, där kvinnors politiska intresse stundtals 
ifrågasattes. Mot denna bakgrund följer två kapitel om de kvinnor som 
bröt ny mark i riksdag och regering, Camilla Norrbins ”I politikens 
innersta rum: De första kvinnorna i riksdagen” och Kirsti Niskanens 
”Gästspel i politikens hjärta: Karin Kocks ministertid 1947–49”. I 
 Josefin Rönnbäcks kapitel ”Från rösträtt till ökad kvinnorepresenta-
tion: Kvinnors strategier i den andra demokratiseringsprocessen” fästs 
blicken på kollektivet och hur kvinnor gick samman och organiserade 
sig för att nå ett inflytande som sträckte sig bortom de formella rättig-
heterna. Kapitlet ”Vägen till varannan damernas: Grindvakter, kvo-
tering och representation”, av Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall, 
tar avstamp i nomineringarna inför 1921 års val, det första då kvinnor 
kunde kandidera till riksdagen. Då valdes fem kvinnor in i landets 
högsta beslutande församling. På 1970-talet började partierna mer 
aktivt arbeta för att öka andelen kvinnliga politiker och i valet 1994 
blev varvade listor – varannan damernas – en norm för sammansätt-
ningen av valsedlar. Det avslutande kapitlet, ”Ojämställda bilder: 
Kvinnor och män på svenska valaffischer” av Nicklas Håkansson, 
Bengt Johansson och Orla Vigsø, skildrar förekomsten av kvinnor och 
män på valaffischer perioden 1911–2014. Under 1970-talet lanserades 
affischer som utmanade traditionella könsroller, men det var först 
under 1990-talet som det blev vanligare med kvinnor som motiv. 

I del III har vi samlat fyra kapitel om fortsättningen på rösträttens 
århundrade. Tidsperspektiven är dock långa; det är genom att lära oss 
om dåtiden som vi kan förstå nutiden. I kapitlet ”Kvinnor, män och 
makt: Politikens innehåll och positioner” diskuterar Helena Stensöta 
och Lena Wängnerud utmaningar på jämställdhetens område. Efter 
en period med minskade könsskillnader i politiken finns det an-
tydningar om att ”gamla” mönster är på väg tillbaka, bland annat när 
det gäller vilken typ av ämnesområden som kvinnliga respektive manli-
ga politiker är mest aktiva inom. ”Nya, gamla och nygamla skilje linjer: 
Partisystem och samhällskontrakt då och nu”, av Marie Demker och 
Henrik Ekengren Oscarsson, ger bakgrunden till dagens partisystem i 
Sverige men diskuterar också utmaningar som partierna står inför i 
dag när det handlar om exempelvis inställningen till ett mångkultu-
rellt samhälle. ”EU-medlemskapet och EU:s framtid: En ytterligare 

arena för demokratin” är rubriken på Jonas Tallbergs och Göran von 
Sydows kapitel. Med EU-medlemskapet kom en ny nivå för allmän 
och lika rösträtt i Sverige – men har detta inneburit en fördjupning av 
demokratin? I bokens avslutande kapitel, ”Demokratins utveckling i 
 världen: Tendenser under och efter rösträttens århundrade” av Staffan 
I. Lindberg och Jan Teorell, vidgas perspektivet över tid och rum. Jäm-
förelserna går tillbaka till 1700-talet och utvecklingen i Sverige belyses 
med hjälp av globala data. Resultaten visar att före 1925 följde infö-
randet av allmän och lika rösträtt vanligen efter en period av liberali-
sering på andra områden som åsiktsfrihet. Sedan dess är ordningen 
ofta den omvända: efter 1925 är det vanligt att rösträtt införs innan 
andra rättig heter säkrats. I dag handlar kampen för demokrati om 
kvalitet, det vill säga val fria från fusk och otillbörlig påverkan, yttran-
defrihet, mediernas frihet, samt organisationers rätt att verka fritt.

Samtliga kapitel bygger på den senaste forskningen inom respektive 
område. Bidragen har diskuterats vid en konferens i december 2017 
med ett antal inbjudna kommentatorer. Vi vill tacka professor Kim 
Salomon och professor Eva Österberg, båda historiker, samt statsve-
tarna docent Shirin Ahlbäck Öberg, professor Christina Bergqvist och 
professor Sören Holmberg för värdefulla kommentarer. Ett stort tack 
också till Karin Kvist Geverts, handläggare för demokratijubileet vid 
Kungliga biblioteket, vår förläggare Tove Marling Kallrén, bildredak-
tör Susanna Mälarstedt och form givare Johan Laserna. Sist men inte 
minst ett varmt tack till Göran Blomqvist och Robert Hamrén vid 
Riksbankens Jubileumsfond som var de som kontaktade oss och gav 
oss det här uppdraget. Från start har detta projekt väckt entusiasm. 
Det har varit en glädje att arbeta med dessa viktiga frågor och med så 
många nyfikna, kunniga och engagerade författare.

Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud
Lund och Göteborg i oktober 2018
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RÖSTRÄTTSKRAVALLERNA på Gustav Adolfs 
torg i Stockholm den 5 juni 1917. Poli-
serna till häst gör chock mot demon-
stranterna. Social demokraternas ledare 
Hjalmar Branting, något till vänster i bild, 
har lämnat riksdagens interpellations-
debatt om rösträtten, för att övertala 
demonstranterna att göra honom säll-
skap till Folkets hus. 

c c



26 27

K A M P E N



29

VIS IONER,  RÖRELSER 

OCH RÖSTRÄTT
En resa i tiden

CHRISTINA FLORIN

Prolog

Tidigt en morgon vandrade hon över Norrbro i Stockholm. Året var 1906. Hon 
passerade först Helgeandsholmen med det nybyggda Riksdagshuset i all sin 
 barockglans. Därinne satt de – riksdagsmännen – som stiftade lagar, bestämde 
skatter och diskuterade politik om tullar, värnplikt och rösträtt. Hon kastade en 
blick bakåt och fick en fin överblick över Kungsträdgården med sina nya bank
palats, där bankirer och penninghandlare styrde och ställde med Sveriges 
 ekonomi och gav lån till blivande fabrikörer, industrimän och byggmästare. 
Mot väster såg hon Gustav Adolfs torg, symbolplatsen för manliga manifesta
tioner, strejker och upplopp, och där tronade kungen på sin häst – en sinnebild 
för Sveriges krigiska styrka och makt i historien. I ena hörnet av torget kände 
hon igen Arvfurstens palats som höll på att förvandlas till ett departement för 
utrikespolitiken och där manliga diplomater just flyttade in som statens lojala 
trotjänare. Hon såg Riddarholmskyrkans torn sticka upp där Sveriges mäktiga 
kungar vilade i sina upphöjda gravmonument. Överallt såg hon kupolerna och 
tornen, porträtten av gamla präster och stormän, de praktfullt målade fönstren, 
inskriptionerna, kollegierna, departementen, akademierna. Överallt fanns den 
manliga makten. Det kändes som om hon levde i en värld där hon inte fanns. 
Allting var styrt av honom.1 

Vid sekelskiftet 1900 liknade den svenska staten en riktig ”herrklubb”. 
Det var endast män som representerade den nätstruktur av makt som 
utgjorde staten och dess institutioner. Mäns statliga herravälde blev 

Rösträttskampen var en folk-
rörelse som uppstod i ett sam-
manhang av genomgripande 
samhällsomvälvningar. För dem 
som var med var det en lång och 
tämligen oförutsägbar  historisk 
process. För oss som betraktar 
den i historiens backspegel 
framstår den som frukten av 
enträget arbete av en mångfald 
av kollektiva och enskilda aktö-
rer, snarare än det logiska resul-
tatet av några enskilda individers 
beslutsmod. I detta inledande 
kapitel tecknar Christina Florin 
en översikt över rösträttskam-
pens historia, de idéer om fram-
tidens samhälle som stod på 
spel och de medel som använ-
des för att förverkliga dem. 

DEMONSTRATION FÖR ALLMÄN RÖSTRÄTT i 
Sundsvall 1890. Att få rösträtt krävde 
kollektiv vilja, organisering och synlig-
görande på gator och torg och var resul-
tatet av aktiva handlingar och konflikter. 

c
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särskilt tydligt i landets huvudstad som vid denna tid förändrade sitt 
urbana formspråk så att det historiska arvet blev synligare – nationen 
och styrkan skulle både märkas och kännas och huvudstaden få nytt 
liv. 

Kvinnor hade inte tillgång till den form av makt som låg i politiken, 
i rösträtten, i lagstiftningen eller i de högsta tjänsterna i staten. De 
hade inte heller möjlighet att påverka den allmänna opinionen på 
samma sätt som män. De kunde inte fördela resurser, hade inte infly-
tande över pressen och den stora kulturen. Politiken – det sätt som 
samhället organiserades på och värderades, genom institutioner, orga-
nisationer, kamp och protester – var inte deras område. Kvinnor  måste 
därför förhålla sig till något som ännu inte fanns, hitta en ny vision för 
hur det skulle bli möjligt att få inflytande i nationsbyggandet, i sam-
hällets utveckling, i politiken och i staten. 

En ny framtidsbild tonade fram vid sekelskiftet 1900. Det var  genom 
rösträtt för både kvinnor och män som Sverige skulle bli rättvist och 
framgångsrikt. Tanken om kvinnlig rösträtt var djärv för sin tid efter-
som alla gifta kvinnor rent juridiskt var omyndiga och stod i beroende-
ställning till sina män. Det fanns också många andra hinder att be-
mästra, framför allt synen på kvinnors underordnade roll och deras 
brist på resurser och inflytande. 

Ja, vem hade rätt att bestämma riksdagens sammansättning? Vem 
hade rösträtt, vem var valbar? Alla män hade inte heller rösträtt i 
 början av 1900-talet och därmed inte del av makten i staten. Så  mycket 
som omkring 70 procent av den manliga befolkningen stod liksom 
kvinnorna utanför rösträtten till den folkvalda andra kammaren ända 
fram till år 1909.2 En förändring av villkoren och en diskussion om en 
utvidgning hade varit på gång länge, alltsedan mitten av 1800-talet, 
men den tidiga debatten gällde endast rösträtt för män. En viktig om-
svängning var dock på väg i samband med det nya århundradet. 

När industrialisering, ekonomisk förändring och statlig byråkrati 
utvecklades i landet under 1800-talet följde samtidigt liberala idéer i 
dess spår och tog sig uttryck i form av sociala rörelser, protester, 
 strejker och olika partibildningar. Näringsfrihet infördes och en rad 
patriarkala lagar som skråväsen, omyndighet och husbondevälde blev 
omoderna i den nya ekonomin. Kunskapsnivån i landet höjdes när ett 
sammanhängande skolsystem byggdes ut. Politisk verksamhet fick en 
ny innebörd. En ny professionell elit och borgerlighet utmanade den 
traditionella ”bördseliten” och förde fram personlighetsprincipen (en 

man – en röst) i stället för ämbetsmannastatens ståndsprinciper vid 
valen till riksdagen. 

Tidigare maktlösa grupper hade också börjat organisera sig utifrån 
kategorier som klass och nationell identitet eller utifrån etiska frågor 
som nykterhet och väckelse. Även en grupp kvinnor hade tröttnat på 
att ”allting var styrt av honom” och en borgerlig kvinnoformering 
kunde märkas inom filantropi, äganderättsfrågor, kvinnors arbete, ut-
bildning och skoletablering. Mot slutet av århundradet började även 
kvinnliga arbetare organisera sig fackligt och politiskt för att förbättra 
sina villkor. Starka intressekonflikter och sociala motsättningar var 
drivkrafter i processen. Det låg oro i luften.

I denna smältdegel av storskalig marknadsutveckling, jordbruks-
modernisering, industrialisering och emigration grodde således olika 
slags ”uppror” mot det bestående: drömmar om ett bättre samhälle, 
hopp om ett nyktert och fredligt Sverige med demokrati, folkbildning, 
bättre förhållanden för arbetarklassen, nationalism och kvinnors 
emancipation. Folkrörelserna byggde i regel sin ideologi på 1800-talets 
liberala, socialistiska, kristna eller feministiska utopier. 

Det är mot denna bakgrund av ekonomisk, politisk och social mobi-
lisering man kan förstå det energiska arbetet för allmän rösträtt för 
både män och kvinnor mellan 1800-talets mitt och 1900-talets in-
ledande decennier. Att kämpa för rösträtten blev ett slags folkrörelse.

Rösträttens symbolvärde: 
Kamp, dramatik och starka känslor

Kampen för rösträtt var visserligen en process som tog cirka sextio år 
för män och tjugo år för kvinnor att genomföra, men till slut lyckades 
en majoritet av både män och kvinnor få gehör för sina krav. Hur gick 
det till när riksdagens sammansättning blev en kollektiv angelägenhet 
för både kvinnor och män genom rösträtt? Vilka visioner och sociala 
praktiker lyckades de aktiva i rösträttsrörelserna mobilisera för att få 
tillträde till staten? Hur skulle demokratin motiveras? Vad ville man 
uppnå?

Viktiga skeenden och processer tycktes äga rum på samma gång 
under denna demokratiseringsperiod i Sverige: unionsupplösning, 
världskrig, klassuppror, storbolagsutveckling, storstrejker, politisk 
kvinnoformering, kamp för parlamentarism och för rösträtt. Ett 
 virrvarr av dramatiska händelser förstärkte varandra och utlöste en 

RÖSTRÄTTSFANA från Gävle Socialdemo-
kratiska Arbetarekommun. Kampen för 
rösträtt antog många former, även 
genom konstnärliga och visuella uttryck 
i bonader, flaggor, standar och slagord. 
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längtan efter ett rättvisare samhälle. Det statliga blev ”samhälleligt” 
på ett annat sätt än tidigare. Trycket underifrån växte och det all-
männa politiska intresset ökade. Rösträtten framstod som redskapet 
för att jämna ut de sociala och könsliga skillnaderna – rösträttsfrågan 
kunde användas som en framtidsvision för demokrati, ett fritt parti-
väsende och en begränsad kungamakt. Begreppet rösträtt hade starkt 
symbolvärde. Det fick nya mönster och färger allteftersom idéerna 
spreds, de ekonomiska konjunkturerna växlade och nya offentligheter 
skapades. Rösträtten hade också en existentiell laddning; den kunde 
gå på djupet i människors identiteter och ge upplevelser av värdighet 
och tillhörighet. 

I ljuset av det ”stora” politiska skeendet med världskrig och revolu-
tioner som många länder var indragna i under 1900-talets första år-
tionden och som också Sverige fick känna av genom krigshot, hunger 
och sjukdomar, kan rösträtten se ut att vara något perifert och mindre 
viktigt att kämpa för. Den brittiske historikern Jad Adams anser just 
det: att den utbredda allmänna rösträtten i Europa helt enkelt var en 
följd av krigen, revolutionerna och nationalismen vid denna tid. 

Men utvidgningen av mäns rösträtt och kvinnorösträttens genom-
förande var ingen tillfällighet, inget som bara slank igenom så där, i 
den allmänna turbulensen av storpolitik. Män och kvinnor hade under 
årtionden visat upp sina krav på rösträtt i framsynta texter, formulerat 
anspråk och önskemål, startat tidningar och föreningar och deltagit 
genom praktisk handling. Demokrati var ingen skänk från ovan. 
Demo krati och rösträtt krävde visioner, fantasier och utopiska dröm-
mar. Det krävde kollektiv vilja, organisering, praktisk tillämpning, 
synliggörande på gator och torg, hårt arbete och kamp. Så måste det 
göras. Att få rösta blev meningsskapande, något som hörde till tiden, 
och demokratin manifesterade sin vitalitet allt tydligare genom att 
”folket” började upplevas som en mer homogen social helhet som 
ställde krav. Det är detta arbete för rösträtt som kapitlet ska belysa. 

Mäns rösträttsrörelse

En av de största tvistefrågorna i Sverige vid 1800-talets slut och 1900- 
talets början gällde just den politiska rösträtten. Frågan berörde djupt 
liggande relationer mellan staten och individen, mellan olika sam-
hällsklasser och mellan män och kvinnor. Den blev en scen där dessa 
konflikter spelades upp. Vem hade gjort sig förtjänt av rösträtt? Vilket 

ETT FLYGBLAD, SÅ KALLAT STRÖBLAD, som 
uppmanar medborgarna att skriva på den 
stora masspetitionen år 1898 som sam-
lade över 350 000 namn för allmän 
rösträtt för män. Bilden visar det orättfär-
diga i att en person i en by genom den 
kommunala rösträttens penningstreck 
kunde ha fler röster än hela byns samlade 
invånarantal. Även kvinnorna gjorde två 
stora namn insamlingar som samlade 
nästan en halv miljon namn. 

c
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människovärde hade olika människor? Vilka grupper ”bar sina bör-
dor” mer än andra? Vilka bidrog mest till landets skatteinkomster? 
Hur skulle makten fördelas mellan kungamakt och riksdag? Hur ut-
manades könens olika positioner och identiteter när även kvinnor 
krävde rösträtt? 

Manliga föreningar började organiseras över hela landet redan i 
 mitten av 1800-talet, men en gemensam nationell sammanslutning av 
rösträttsvänner kom inte till stånd förrän på 1890-talet då ett stort 
antal lokala föreningar samlades i en vänsterradikal riksorganisation, 
Sveriges Allmänna Rösträttsförbund, bestående av liberaler och social-
demokrater. Det var den första riksorganisationen som systematiskt 
förfäktade folkstyrets idéer, som tog strid för att varje manlig individ 
skulle få rätt att delta i landets styrelse och kunna utmana de makt-
bärande skikten i samhället genom allmänna val. Det är först vid 
 denna tid som rösträtten blir en massrörelse med nya former av poli-
tisk kultur: agitation, demonstrationer, användning av gaturummet 
som politisk arena, agitationsresor och talarturnéer kors och tvärs 
 genom landet, pjäser, plakat, flygblad och en specifik ikonografi. 

Sex större så kallade allmänna rösträttsmöten hölls med jämna mellan-
rum mellan 1891 och 1900, och två stora folkriksdagar, som byggde på 
omfattande val utanför riksdagen, hölls på 1890-talet och fick stor 
publicitet. Dessa folkriksdagar, som behandlas mer ingående i kapitlet 
”Från tågresor till sociala medier”, lockade många deltagare från hela 
landet och var tecken på en rösträttsvänlig agitationsvåg för demo  -
krati. Även ett fåtal kvinnor hade valts till ombud. Liberala och social- 
demo kratiska grupperingar kom dock inte överens om vilka metoder 
som skulle användas i rösträttskampen. Liberalerna ville ha mer tradi-
tionell opinionsbildning medan socialdemokraterna ville hota med 
 stor strejk eller värnpliktsvägran om första kammaren och kungen inte 
gick med på förslaget. De olika uppfattningarna ledde till att det stora 
projektet ”allmän rösträtt” tillfälligt bromsade in vid sekelskiftet. En 
mass petition samlade dock över 350 000 namn för den allmänna röst-
rätten. 

Men trots att folkriksdagarna misslyckades med att övertyga riks-
dagen om vikten av allmän rösträtt fungerade de som en väckarklocka 
för rösträttsintresset i landet. Deras organisationsstruktur var demo-
kratisk: alla medlemmar hade rösträtt och stora riksmöten och ”folk-
omröstningar” gav tillfälle till debatter och kontakter med likasinnade 
över landet. Politik blev något som berörde gemene man och diskute-

rades i vidare kretsar. Slagorden var fyllda av kamp- och framtidsreto-
rik, uttryckt i dikter, sånger och skämtteckningar som fick folk att 
skratta och driva gäck med högern och ”herrarna” i första kammaren. 
Rösträtten tycktes angå folkets flertal och gick på djupet på ett annat 
sätt än tidigare. Nya klargörande begrepp som ”fåvälde eller folkvälde” 
och ”herremakt eller folkmakt” myntades. Nationalskalden Verner 
von Heidenstams kända dikt om det skamliga i att ”med borgarrätt 
heter pengar” fick stort genomslag i propagandan. Med vetenheten 
ökade om att det fanns ett annat sätt att driva politik än utifrån kön, 
klass, plånbok och kungamakt. Statsvetaren Torbjörn Vallinder menar 
att rösträttsrörelsen under 1890-talet ”var den första organisation som 
systematiskt och i stor skala i tal och skrift energiskt förfäktade folk-
styrets idéer, den första organisation som på bred front tog upp striden 
mot det dåtida samhällets byggnad och härskande politiska och  sociala 
uppfattning”. I sin avhandling I kamp för demokratin (1962) kallar han 
1890-talets folkriksdagar för ett genombrott för demokrati, även om 
själva rösträtten dröjde. Andra forskare intar en mer prövande hållning 
till folkriksdagarnas betydelse. 

Per Andersson uti en svingård så fin
sin hela förmögenhet lade, 
och tack vare sina etthundrade svin
vid riksdagsval rösträtt han hade.

Och svinpesten kom. De, som skolat för knif
ha fallit till julaftonfesten, 
de blefvo, hvarteviga lefvande lif,
ett offer för härjande pesten.

Per Andersson var dock, som fordom, en ka’r,
fast aldrig han velat sig brösta.
Och när så ånyo det riksdagsval var,
han gick, såsom vanligt, att rösta.

Men rösta Per Andersson nu inte fick.
”Du hafver din egendom mistat.”
Han ref då sin valsedel sönder och gick,
se’n hufve’t fundersamt han ristat…

Per Andersson frågar sig ännu i dag,
och ni skulle se uppå minen:
”hvem hvar det som rådde om rösträtten – jag,
i egen person, eller svinen?”

HUMOR SOM VAPEN i rösträttspropagandan. 
Dikten, publicerad 1898 på ett ”ströblad”, 
handlar om Per Andersson med sin stora 
svingård, som fick rösta i riksdagsvalen 
på grund av sin värdefulla egendom, men 
förlorade sin rösträtt när svinpesten tog 
kål på djuren. Kanske var det helt enkelt 
svinen som hade haft rösträtt? 
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Rikspartier och folk

Rösträttsfrågan ledde också till att regelrätta politiska rikspartier för 
och emot rösträtten bildades utanför riksdagen. Dessa partier utmärk-
tes av att de hade ett politiskt program, en organiserad agitation och 
stod i kontakt med riksdagen. De radikala vänsterpartierna försökte 
bryta den konservativa majoritetens makt i riksdagen, till exempel 
Frisinnade Landsföreningen 1902, som var en direkt fortsättning på 
den liberala vänsterns rösträttsorganisering under folkriksdagarna. 
Arbetarrörelsen hade redan år 1889 samlats kring ett riksparti,  Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti, med bland annat rösträtten på sitt 
program. Rösträttsfrågan hade debatterats aktivt i arbetarrörelsen 
 under hela 1880-talet med möten och tidningsskriverier och med  kända 
profiler som anhängare. År 1896 hade Folkpartiet bildats i  riksdagen 
med utvidgning av rösträtten som mål. En annan omgruppering av de 
liberala krafterna var Liberala samlingspartiet år 1900.  Partibildningen 
gjorde att det blev en tydligare profilering mellan  höger och vänster i 
frågan och även en tydligare struktur på propagandan.

Motståndarna mot rösträtten tog nämligen också till organisering 
för att stoppa de folkliga kraven underifrån. År 1904 bildades en riks- 
och kampanjorganisation, Allmänna Valmansförbundet, för de olika 
högergrupper som fanns i riksdagens båda kammare och som var mot-
ståndare till allmän rösträtt. En ny nationalistisk konservatism blev 
allt mer framträdande och försökte stoppa de allt mer påstridiga röst-
rättsanhängarna. Så bildades till exempel föreningar som Fosterländ-
ska förbundet, Svenska Nationalförbundet och Sveriges rätt, liksom 
olika slags konstellationer av rösträttsmotstånd i riksdagen, Nya Lant-
mannapartiet, Första kammarens Majoritetsparti och Protektionister-
nas centralkommitté, som ville motarbeta utvecklingen mot allmän 
rösträtt, eller Karolinska förbundet, som ville sätta Karl XII:s styre 
som statsrättsligt ideal. Särskilt stort var motståndet mot utvidgad 
rösträtt i första kammaren, som hade makten att fälla beslut som tagits 
i andra kammaren. Första kammaren hade ju tillkommit som en 
konservativ broms för att inte alltför ogenomtänkta förslag skulle 
kunna äventyra nationens säkerhet – men det omvända gällde förvisso 
också, andra kammaren kunde fälla första kammarens beslut. 

Rösträttsfrågan blev således ingen konfliktfri vandring från ett 
 odemokratiskt styre till ett land styrd av ”folket”. Tvärtom: det stod 
en ständig air av bråk och spänningar kring frågan, inte bara gentemot 

DISKUSSIONEN OM ALLMÄN RÖSTRÄTT ledde 
till att Sverige vid sekelskiftet 1900 fick 
mer regelrätta rikspartier och nationella 
föreningar, uppdelade efter vänster–
höger skalan i rösträttsfrågan. Och en 
lång rad rösträttsförslag duggade tätt vid 
sekelskiftet, bland annat om hur man 
kunde förena rösträttsfrågan med värn-
pliktsfrågan. Det konservativa Fosterländ-
ska förbundet ifrågasätter i denna bro-
schyr om det verkligen behövs någon 
utvidgning av rösträtten över huvud 
taget. 

ALLMÄNNA VALMANSFÖRBUNDET, ett parti 
som bildades 1904 för olika höger grupper 
i riksdagen, påminner i detta ”ströblad” 
olika väljare att gå och rösta. Partiet som 
var emot allmän rösträtt fick 31 procent 
av rösterna vid valet 1911.
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högern och andra motståndare utan även mellan anhängarna. Histo-
rikern Victor Lundberg gör i sin avhandling Folket, yxan och orättvisans 
rot (2007) en genomgång av propagandatexterna i bland annat Sveri-
ges Allmänna Rösträttsförbund och finner en intressant förändring av 
språkbruket över tid. Fokus skiftade från en allmän radikal och klass-
medveten ståndpunkt vid 1800-talets mitt till en mer nationalistisk 
inställning mot 1800-talets slut, med en stark tro på fosterlandet och 
”folket” som den politiska maktens rätta grundval. Det märktes i hur 
ordval som folkrörelse, folkriksdag, folkbildning, folkvälde, folkstyrelse, folk
makt, folknykterhet, folkbeväpning, folkrätt, folkparti, brödrafolk etcetera fick 
ökad legitimitet och hur man i förbundet allt mer talade om gemenskap, 
civilisation, framsteg och upplysning. Ett visst mått av svensk chauvinism 
kunde märkas: Sverige framställdes som högre upp på utvecklings-
skalan än andra, mindre utvecklade länder, vilket motiverade införan-
det av allmän rösträtt. Ideologiskt rörde sig även vänsterns rösträtts-
rörelse, det vill säga liberaler och socialdemokrater, bort från den 
tidiga politiska radikalismen mot en mer allmän social reformism i 
nationalistisk anda, menar Lundberg. Ordet folk kunde användas som 
ett försonande begrepp för att överbrygga klassmotsättningar och 
 andra skillnader. 

Rösträttens idéer och begränsningar

Rösträttsfrågan var alltså mycket omdebatterad från andra hälften 
av 1800-talet och fram till 1921, både i Sverige och internationellt. 
Torbjörn Vallinder analyserar tidningsdebatten, organisationsarbetet 
och den manliga rösträttens behandling i regering, riksdag, organisa-
tioner och press fram till år 1900. Han går också igenom vilka tankar 
om demokrati, rättigheter och gemenskap som genomsyrade rösträtts-
projektet. Vilka framtidsbilder kunde rösträttsvännerna formulera? 
Vad grundade de sina resonemang på?

Idéerna om att kungens makt vilade på folksuveränitet och inte var 
given av Gud blev aktuella redan under de stora revolutionerna i USA 
och Frankrike i slutet av 1700-talet. Filosofer i olika tider hade hävdat 
att människor i princip är lika, att förnuftet är den givna auktoriteten 
och naturrätten inskriven i människors hjärtan. Statsmakten borde 
därför utgå från folket och garanteras med hjälp av institutioner och 
statliga grundlagar. Idéer om maktdelning och balans satte sålunda sin 
prägel på debatten om rösträtten och slutsatsen kunde dras att det var 

”fria och jämlika män” som genom rösträtt skulle ta tillvara allas 
 intressen, egendom och frihet. Rösträtten var alltså från början en 
manlig angelägenhet. Det var så den stora berättelsen om rösträtten 
uppfattades, formulerades och praktiserades under 1800-talet och 
fram till 1900-talets början. Mannen var det politiska subjektet, det 
upplysta och det normala.

Vilka ideologiska argument kunde då rösträttens vänner anföra? 
Det gick att hämta idéer om allmän rösträtt ur den kristna läran om 
att alla var lika inför Gud eller ur utilitarismen, nyttofilosofin, som 
sade att allas strävan efter lycka skulle gynna utvecklingen och göra 
landet rikare. Även filosofen John Stuart Mills teser om vikten av all-
män rösträtt användes – bildningen skulle stiga och uppror och upp-
lopp stanna av om rösträtt infördes. ”Penningstrecket” (en viss års-
inkomst eller egendom) som grund för rösträtt var dessutom djupt 
odemokratiskt och fick allvarliga konsekvenser för folks rättsmed-
vetande, menade de aktiva i rösträttsrörelsen. Som Victor Lundberg 
visar inspirerade även Karl Marx läror om klasser och klasskamp till 
politiska analyser och protester, särskilt i den tidiga fasen. 

Det tog dock tid för frågan att få genomslag. Till en början var det 
endast oberoende, myndiga män med rätt nationalitet och med en viss 
förmögenhet eller inkomst som skulle få rätt att rösta. Villkoren var 
klart definierade: ”Tanken att underklassen, ja t.o.m. kvinnorna hade 
rätt att rösta ansågs helt absurd, inte bara av de konservativa. Länge 
var huvudfrågan i stället vilka grupper som skulle beredas plats i riks-
dagen, vilken utformning riksdagen skulle ha och vilken makt den  skulle 
ha gentemot kungen”, menar historikern Torbjörn Nilsson.3 Frågan 
om allmän rösträtt fick vänta.

Efter tvåkammarriksdagens införande år 1866 krävdes därför, för-
utom manligt kön, en årsinkomst på 800 kronor, en egendom värd 
1000 kr eller en jordbruksfastighet för att som medborgare få avge 
en röst i valen till andra kammaren. Valen till första kammaren var 
också ekonomiskt villkorade. Det var landstingen och städerna som 
an sva rade för dessa val genom kommunalval och här var rösterna gra-
derade efter inkomst, skatteförmåga eller förmögenhet. Ju större 
 ekonomisk bärkraft man hade, desto fler röster fick man. Även bolag 
hade rösträtt. Som framgår i kapitlet ”Från väljare till valbara” här-
stammade traditionerna för denna kommunala rösträtt ända från 
1600-talet och då hände det att också egendomsägande kvinnor  kunde 
delta i valen. 
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Helt uteslutna från valen var alla i beroendeställning: tjänstefolk, 
jordlösa, fattigvårdstagare, de som hade skatteskulder, alla under ”pen-
ningstrecket” och alla kvinnor. En kvinna kunde dock rösta i de kom-
munala valen (en regel stadfäst 1862) om hon hade egen inkomst och 
betalade skatt, en viss bristande logik i systemet som kvinnorna  senare 
kunde skjuta in sig på som argument i sin rösträttsrörelse. Till skyldig-
heterna hörde således skatteplikt – och så småningom föreslogs även 
värnplikt. Just värnpliktslagen från 1901 gav män ett extra argument 
att hålla kvinnor borta från tanken om rösträtt. Det var män som var 
legitima innehavare av denna rättighet genom sin insats för foster-
landet. Kvinnornas svar var givet: de ”bar sina bördor” också genom 
barnafödande och genom omsorger och arbete i hem och familj. 

Men när väl principen om att alla borde omfattas av medborgerliga 
rättigheter hade väckts i den allmänna debatten skapades också ett 
förhandlingsutrymme för dem som stod utanför systemet att försöka 
ta sig in, exempelvis män som inte kom över inkomststrecket, det vill 
säga ofta industriarbetare, småjordbrukare och jordbrukets arbetare, 
och kvinnor som grupp. Dessa grupper utgjorde en stor majoritet av 
landets befolkning och påbörjade nu aktivt sin politiska mobilisering: 
män mer aktivt på 1880-talet, kvinnor efter sekelskiftet 1900. 

Tre demokratiseringsvågor

Efter att ståndsriksdagen upphörde 1866 och tvåkammarriksdagen 
infördes kan man således urskilja tre demokratiseringsvågor i den 
manliga kamp som ledde fram till vad som benämndes som allmän 
rösträtt för män 1907–09. Processen är historiskt intressant även om 
arbetet var segt och endast gick framåt med myrsteg. Den väckte prin-
cipiella frågor och debatt om demokrati, om folkomröstningar som 
metod för att spegla den allmänna meningen, om vem som var obero-
ende medborgare med en egen individuell relation till staten och vem 
som inte var det. Begreppet parlamentarism som rättesnöre för för-
hållandet mellan kungamakt, riksdag och regering kom också att dis-
kuteras och fick allt större spridning. Det var dessutom första gången 
som modern politisk teknik och opinionsbildning kom till användning 
i större skala. Källorna från dessa ”vågor” präglas av liberalismens och 
socialdemokratins politiska visioner om politisk och religiös frihet, 
egenansvar och klasskamp. De politiska texterna i denna tidiga kamp 
för rösträtt var ofta brinnande radikala. 

Opinionen för mäns rösträtt var omfattande, framför allt i väns-
tertidningar, fackföreningsmaterial, broschyrer, mötesreferat, talar-
turneér, flygblad, allmänna möten och affischer. Rörelsen utanför 
 riksdagen imponerade i sin storlek, sina metoder, sina slagfärdiga och 
känslosamma paroller och i anhängarnas intensiva arbete, pamflett-
skrivande och mötesverksamhet. 

Den första vågen kom under 1860-talets sista år med det så kallade 
Nyliberala riksdagspartiet som ledande parti och med ”arga unga 
män”, som Adolf Hedin och Julius Mankell, som viktiga aktörer. Det 
blev bara en kort episod men frågan var väckt i ett större sammanhang. 
Flera arbetarmöten för rösträtt hade för övrigt hållits redan under 
1850-talet. Den andra vågen, som var ännu starkare, kom som redan 
nämnts under 1880- och 1890-talet med de två stora folkriksdagarna, 
allmänna rösträttsmöten och en masspetition för allmän rösträtt som 
höjdpunkt. Då började även den fackliga rörelsen att stödja rösträtts-
rörelsen, med Hjalmar Branting, Anton Nyström, David Bergström 
och andra kända agitatörer som ledande namn i förhandlingarna. Hela 
projektet fick stor uppmärksamhet i pressen. Den tredje vågen kom 
under 1900-talets inledande årtionde med liberaler och socialdemo-
krater som tydligt aktiva i opinionen och med Karl Staaff och Hjalmar 
Branting som viktiga företrädare för rösträtt och parlamentarism. 
Goda förutsättningar fanns nu för en landsomfattande protestorgani-
sation i hela landet. Det utomparlamentariska organiserandet tonades 
dock ner och kampen kom efter sekelskiftet att allt mer föras genom 
de politiska partierna. 

De män som ställde sig i spetsen för rösträttskampen och bildade 
opinion var ofta tidningsmän från den nya liberala och socialdemo-
kra tiska pressen, men det var också hantverkare, arbetare, skräddar-
gesäller och ”intellektuella” i största allmänhet som drogs till de radi-
kala miljöerna. Många av de män som trädde fram och förespråkade 
allmän rösträtt var färgstarka personer med visioner och en retorik som 
vädjade till känslor om frihet, broderskap, upplysning och gemenskap. 

I den tredje vågen drogs frågan in i riksdagsarbetet på ett helt nytt 
sätt genom ständigt nya motioner och propositioner. Trycket nedifrån 
växte. Frågan dribblades fram och tillbaka i riksdagen, gömdes eller 
kopplades ihop med frågor som många ansåg vara viktigare: tullar 
eller frihandel, försvarsfrågan och värnplikten. Procedurfrågor kring 
rösträtten, som höjning eller sänkning av penningstrecket,  majoritetsval 
eller proportionella val, tog utrymme från sakfrågan – allt för att 

ADOLF HEDIN (1834–1905) var liberal och 
radikal politiker i andra kammaren under 
andra hälften av 1800-talet. Han var 
också tidningsman, författare och stark 
anhängare av utökad rösträtt och sociala 
reformer, men tog inte upp kvinnors 
rösträtt. 
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 förhala en lösning. Nu villkorades också rösträttsförslagen med ”ordent-
lighetsstreck”, vilket betydde att innehavaren av rösträtt inte fick ha 
skatteskulder, ha suttit i fängelse eller ta emot fattighjälp. 

Den konservative statsministern Arvid Lindman lyckades till slut sy 
ihop en proposition om ”allmän rösträtt för män” som fick majoritet 
i båda kamrarna åren 1907–09. Vänsterpartierna var på frammarsch 
(valet 1905 hade gett vänstermajoritet i andra kammaren) och Lind-
mans nya högerstrategi gick ut på att godkänna allmän rösträtt för 
män om han samtidigt kunde säkra högerns ställning genom att 
 proportionell valmetod infördes. Högersidan hade ju under alla år 
motarbetat eller förhalat den allmänna rösträtten i riksdagen och var 
fortfarande starkt emot att kvinnor skulle få rösträtt, men nu blev 
kompromissvägen mellan höger och vänster en lösning på frågan om 
mäns rösträtt. 

Men ännu var inte demokratin i hamn. Rösträtten till de kommu-
nala valen, som var grunden för första kammarens sammansättning, 
var fortfarande graderad efter inkomst och halva befolkningen – kvin-
norna – hade inte kommit med denna gång heller. Demokratin gällde 
fortfarande inte hela folket, även om rösträttsreformen 1909 var ett 
första steg. 

Skiljelinjerna genom alla tre vågorna gick mellan dem som ansåg att 
de ekonomiska och sociala skillnaderna hos landets befolkning skulle 
avspeglas i riksdagens sammansättning – kunskaper, utbildning och 
beprövad förmåga till ansvarstagande var nödvändiga tillgångar för att 
kunna styra ett land – och dem som ansåg att rösträtten skulle vara lika 
för alla män utan hänsyn till bakgrund – det vill säga att personlig-
hetsprincipen skulle råda. ”Hela folkets kraft och styrka” skulle tas till 
vara, menade rösträttsanhängarna. Å ena sidan fanns uppfattningen 
att klassbakgrund, inkomst och börd gav kompetens och bildning som 
var nödvändig för att kunna rösta. Å andra sidan fanns uppfattningen 
att rösträtten skulle bygga på demokratiska principer om alla män-
niskors lika värde. Kampen stod mellan dessa två principer. 

Men under de första femtio åren var även könsfrågan avgörande 
(om än gömd) i rösträttsrörelsen, eftersom kvinnornas rösträtt inte 
fick något utrymme att tala om. Män måste först säkra sin rösträtt. 
”Männens förening för kvinnans politiska rösträtt” hade visserligen 
bildats 1907, men gjorde inte mycket väsen av sig – den bestod till en 
del av äkta makar till de aktiva rösträttskvinnorna. Ett antal kvinnor 
hade deltagit i folkriksdagarna och de förslag som folkriksdagarna 

ARVID LINDMAN (1862–1936) var industri-
ledare, högerpolitiker och statsminister i 
två omgångar (1906–1911 och 1928–
1930). Han var motståndare till allmän 
rösträtt, men lyckades ena olika stånd-
punkter i riksdagen kring en reform om 
allmän rösträtt för män 1907–09. Genom 
att den så kallade proportionella valmeto-
den infördes räddades delar av högerns 
inflytande.

BORT MED STRECKET! Anhängarna av 
rösträtt samlades kring en masspeti-
tion för allmän rösträtt för män 1898. 
Flyg bladet visar de starka motsättning-
arna och hur högermännen skyddar 
sig mot den demonstrerande vänstern 
med ”sandsäckspolitik”: militarism, 
 katekesplugg, tullar, auktion på 
 fattighjon etcetera. 

c
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 presenterade gällde rösträtt för både kvinnor och män, men frågan om 
kvinnors rösträtt väcktes ändå inte på allvar i riksdagen förrän efter 
reformerna 1907–09. 

Sveriges förhållningssätt till dessa frågor var en del av en internatio-
nell utveckling. Liknande rörelser med rösträtt för män som mål upp-
stod över hela världen ungefär samtidigt – ett tecken på att de flesta 
manliga rösträttsrörelser satte mäns politiska medborgarskap först. 
Ingenstans i världen fick kvinnor rösträtt före män, men i några länder 
fick kvinnor rösträtt samtidigt med män.4 I de flesta länder fick kvin-
nor dock vänta på sin rösträtt tills män fått sin. 

När mäns rösträtt i Sverige genomdrivits 1907 och 1909 stod nya 
grupper färdiga att ge sig in i maktspelet. Nu var det kvinnornas tur. 
De hade redan påbörjat sin mobilisering på allvar vid sekelskiftet 
1900. Nu skulle de äntligen kräva sin rättmätiga plats i demokratins 
historia.

Kvinnornas rösträttsrörelse – fjärde vågen

Att få rösta i politiska val till riksdagen var rent konkret att ”få röst”, 
att uttrycka sin mening som medborgare. Att rösträtt för kvinnor inte 
rönte någon större uppmärksamhet under folkriksdagarna på 1890-
talet och inte heller diskuterades i pressen fick till följd att politiskt 
intresserade kvinnor insåg att de måste ta saken i egna händer om 
något skulle förändras. De måste organisera sig separat just som kvin-
nor.5 Män i allmänhet tänkte tydligen inte strida för dem. Enligt 
Victor Lundberg var det snarare tvärtom: att männens språkbruk blev 
mer maskulint färgat när kvinnorna började göra anspråk på att få 
komma med i rörelsen. Ordet demokrati laddades med maskulina 
innebörder i kombination med begrepp som medborgare, civilisation 
och löne arbete. Men det var dags för den fjärde vågen i rösträttens 
historia i Sverige: kvinnornas rösträttsrörelse.

Kvinnorörelsen i allmänhet arbetade för en lång rad stora frågor 
som ställde kvinnors medborgarskap på sin spets – bland annat rätt 
till högre tjänster i staten, att målsmanskapet för gifta kvinnor skulle 
upphävas, att reglementeringen av prostitutionen skulle upphöra och 
att kvinnors arbetsvillkor och fackliga erkännande inom sina yrken 
skulle likställas med mäns. Men det var först i slutet av århundradet 
som kraven på rösträtt för kvinnor blev en viktig beståndsdel i denna 
kvinnoformering. Fredrika Bremer-förbundet lämnade in en skrivelse 

om kvinnlig rösträtt till regeringen 1899, som dock inte föranledde 
någon åtgärd. 

Inspirationen för de svenska kvinnorna kom från andra länder där 
föreningar för kvinnorösträtt hade funnits ända från mitten av 1800- 
talet. Missnöjet bland de intresserade kvinnorna i Sverige började 
märkas i de större städerna där kvinnliga rösträttsföreningar bildades 
i början av 1900-talet. Lokalföreningarna gick samman till en riks-
organisation år 1903, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
(LKPR). Utöver Fredrika Bremer-förbundet hade andra föreningar 
redan tidigare tagit upp kvinnorösträtten i sina program: Vita Bandet, 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Centralförbundet för socialt 
arbete, fredsföreningar etcetera. Att de som nu organiserade sig inte 
använde sig av någon av de redan existerande kvinnoorganisationerna 
som bas visar att de ville ha en enfrågerörelse, där ingen annan fråga 
skulle störa eller splittra rörelsen. Att den liberale statsministern Karl 
Staaff inte tog med kvinnornas rösträtt i sin första rösträttsproposition 
1906 var tungt att bära för den nybildade riksorganisationen, eftersom 
han uppfattades vara för kvinnlig rösträtt. Men Staaff litade inte på att 
en del bonderepresentanter i de egna leden verkligen skulle stödja 
propositionen, som då skulle falla i båda kamrarna. Det kunde betyda 
att frågan var förlorad för lång tid framåt.

I sin avhandling Politikens genusgränser (2004) behandlar Josefin 
Rönnbäck den kvinnliga rösträttsrörelsens organisatoriska utveckling 
i Sverige, och i kapitlet ”Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation” 
i denna boks andra del utreder hon hur frågan utvecklades i politiken 
efter den allmänna rösträttens införande. Följande siffror avslöjar 
maktförhållandet mellan män och kvinnor när det gällde utrymme i 
riksdagen under själva rösträttskampen. Mellan 1884 och 1921 lades 
276 ändringsförslag fram i riksdagen som rörde mäns rösträtt, men 
bara 40 förslag som på olika sätt gällde kvinnors. En fråga som hand-
lade om halva befolkningens medborgarskap behandlades som ett 
mindre viktigt ärende i landets lagstiftande församling. 

Adolf Hedin, en av de tidiga förespråkarna för mäns allmänna röst-
rätt i riksdagen, skriver redan på 1860-talet i sin programskrift ”Hvad 
folket väntar af den nya representationen”: ”Många frågor, t ex den 
om qvinnans medborgerliga likställighet med mannen, äro här 
förbigångna; men gömdt är icke glömdt.”6 Vid en genomgång av radi-
kalen Hedins skrifter finner Johanna Jernelöf att han faktiskt även 
fortsättningsvis glömde just den kvinnliga rösträttsfrågan – trots att 

KARL STAAFF (1860–1915) var liberal politi-
ker, riksdagsman och statsminister i två 
omgångar (1905–06 och 1911–14). Staaff 
verkade för allmän rösträtt och parlamen-
tarism. Han var också motståndare till 
ökade försvarsutgifter, vilket ledde till en 
politisk kris som tvingade bort hans 
regering 1914 och till omfattande smuts-
kastning av honom själv från försvars-
vänner och kungahus.
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det fanns en ganska livlig debatt om kvinnofrågan i allmänhet, som 
han deltog i, och trots att kvinnors levnadsvillkor under andra hälften 
av 1800-talet debatterades just i riksdagen. Rösträtt för kvinnor 
däremot var i stort sett en icke-fråga i riksdagen, med undantag för en 
motion som lades fram av tidningsmannen Fredrik Borg år 1884 men 
röstades ned. Frågan fick större uppmärksamhet efter sekelskiftet när 
kvinnorna började organisera sig. 

Kvinnor som grupp startade alltså sin mobilisering långt efter män-
nens, medan rösträtt och demokrati för män redan hade förberetts och 
diskuterats i offentligheten under många år. Den debatten hade luck-
rat upp tankesystemen och mildrat motståndet mot mäns rösträtt. 
Kvinnornas krav formulerades således med mäns rösträtt som modell 
men baserat på ett mycket sämre politiskt och historiskt kapital. Deras 
medborgerliga rättigheter var dåligt artikulerade i tidens kända tanke-
system och ”ismer”. Frågan om kvinnlig rösträtt fanns inte på samma 
sätt i det offentliga samtalet.

Vad var det för fel på kvinnor?

Kvinnors förhållande till politik uppfattades som väsensskilt från 
 männens i ordets verkliga betydelse; kvinnor skulle förlora sitt kvinn-
liga väsen om de drev politiska frågor. De strikta uppfattningarna om 
könens egenskaper och rätta platser – ofta nyskapade av 1800-talets 
intellektuella – speglade hur viktiga känslo- och maktstrukturer var på 
väg att rubbas när kvinnorna började komma ut med sina krav. Nya 
och nygamla diskurser om kvinnors omognad, olämpligheter och 
svagheter formulerades i idéskrifter och utredningar, i riksdagsdebat-
ter och i pressen. Med dagens blick är vissa uttalanden både krän-
kande och hårresande.

Kvinnor kunde ju rösta i kommunalval och inneha vissa politiska 
förtroendeuppdrag i skolstyrelser och vissa nämnder. Vad var skill-
naden när det gällde riksdagsval? Jag menar att det är uppfattning-
en om staten som en manlig arena och en offentlig maktinstitution som 
gjorde att politik och rösträtt ansågs direkt opassande för kvinnor och 
detta berörde starka känslodjup hos män. Stat och status var makt-
strukturer som hängde samman. Att kräva rösträtt till riksdagen för 
kvinnor  utmanade de institutioner som män hade kontrollerat i 
 århundraden – den politiska makten i staten som uttrycktes i rikets 
lagstiftning, beskattning, styrka och institutionella legitimitet. Att 

förändra i den övre delen av denna maktpyramid var som bygga ett 
nytt Babels torn. 

Statens institutioner behärskades av en politisk kultur genomsyrad 
av tanken att politik var en manlig verksamhet. Det fanns en bestämd 
uppfattning om vad det innebar att vara röstberättigad, att represen-
tera andra, att ha ansvar, att vara valbar, att följa lagen, vara omutlig 
och självständig och sträva efter hela nationens bästa – egenskaper 
som motsvarade mansidealet i de samhällsskikt som hade inflytande. 
Kvinnor saknade förmåga att vara konsekventa och agera logiskt för 
dessa viktiga poster. 

Den inledande berättelsen om kvinnan, som vandrar genom Stock-
holm och inser att hon lever i en värld där män satt sin prägel på allt 
som har med makt och pengar att göra, är tillspetsad men egentligen 
ingen osanning – det var så statens legitima maktstruktur uppfattades, 
materialiserades och manifesterades. Om kvinnor skulle få företräda 
staten gick det på tvärs mot invanda tankefigurer om medborgaren, 
byråkraten och riksdagsmannen och om staten som bärare av en 
 oberoende manlig symbolkraft. Med kvinnor fick man in en ”känslo-
tänkande valmanskår”, ett ”okänt lättagiterat element”.7 Kvinnor var 
helt enkelt ”en annan sort”, beroende, omyndiga, underordnade, 
känslo styrda, passiva, irrationella – inte självständigt tänkande poli-
tiska varelser. Det offentliga och det politiska var mäns områden. Det 
handlade om att män ville bevaka en maktzon och ett kunskaps område 
som var deras, och strategin var att utestänga kvinnor. 

Frågan berörde alltså djupt liggande mentala strukturer om manligt 
och kvinnligt. Att ifrågasätta detta var att lösa upp de fasta könsiden-
titeterna, att rubba samhällsordningen och ”Guds skapelseordning”. 
Staten var ju den institution som reglerade könens förhållande rätts-
ligt, som styrt arbetsdelningen i samhället och gjort kvinnor beroende 
av äktenskapet som försörjningsform. Riksdagen fördelade också 
 resurser – det vill säga män fördelade resurser.

I karikatyrer kunde rösträttskvinnorna framställas som att de 
överskred en könsgräns. De kallades ”maninnor”, hermafroditer eller 
lesbiska – kvinnlig rösträtt var emot naturens ordning. I en karikatyr 
av Albert Engström som föreställer rösträttskvinnor talas om ”Fröken 
Lesbin”. De kvinnor som bildade rösträttsföre ningar utmanade de 
 politiska strukturerna och könsstrukturerna bara genom sin existens. 
En följd av detta blev att rösträttskvinnorna själva var noga med att 
framhålla sin kvinnlighet i klädsel, hattmode och allmänt  uppträdande. 

FREDRIK BORG (1824–1925) var liberal 
och stridbar tidningsman och politiker. 
Han var den förste riksdagsmannen i 
Sveriges riksdag som motionerade för 
kvinnlig rösträtt, redan 1884. Motionen 
diskuterades – se några repliker ur 
 debatten på s. 440 i denna bok – men 
gick inte igenom.

CARL LINDHAGEN (1860–1946) var liberal 
och socialdemokratisk politiker i riks-
dagen, borgmästare i Stockholm 1903–
1930, idealist och humanist, tidig för-
kämpe för demokrati och kvinnors 
rättigheter. Mellan 1900 och 1910 lade 
han fram 140 motioner i andra kamma-
ren, varav många berörde kvinnors 
rösträtt. Hans argument handlade om 
såväl nytta som rättvisa och könspolitik.
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Stora hattar, böljande tygrika kreationer, blusar med krås och  volanger 
var en vanlig rösträttsuniform – ett internationellt mode som behand-
las mer ingående i kapitlet ”Rösträttens garderob”. 

Den naturliga könsideologin i den kvinnliga rösträttsrörelsen blev 
därför också maternalismen – det var just som mödrar som kvinnorna 
behövdes i politiken. Kvinnor ansågs ha en uppsättning egenskaper 
och erfarenheter som gjorde dem lämpliga att ta hand om vissa delar 
av samhällslivet, omsorgsfrågor och sociala frågor: viktiga byggstenar 
i nationen. Nationalism och liberalism blev andra ideologiska funda-
ment i rörelsen, som också anpassades efter mäns idéer och ideologier. 
Kvinnors värdegrund jämkades efter den manliga makten. 

Om kvinnor ville upphäva sin egen underordning måste de därför 
visa att de ville få del av den politiska makten genom aktioner, mena-
de rösträttsaktivisterna. Som Rönnbäck skriver i sin avhandling fanns 
det ”genusgränser” i politiken som måste flyttas, och det tog årtionden 
av ”gränsstrider” för att övertyga riksdagen och andra institutioner 
om att kraven var legitima och berättigade. 

Politiska metoder och visioner i kvinnornas rörelse

De kvinnor som ville utmana dessa föreställningar tog dessa gräns-
strider. De gjorde som männen hade gjort tjugo år tidigare: organise-
rade sig. De började utmana den manliga hegemonin i politiken 
genom att konstruera en ny vision för vad demokrati var och skulle bli 
i framtiden. Ett nytt slags förhandling om medborgarskap tog form 
vid sekelskiftet 1900; denna gång gällde förhandlingen inte bara en 
uppgörelse mellan klasser utan också en kamp mellan kvinnor och 
män. Kvinnors rösträtt blev navet i hela kvinnoemancipationen; det 
fanns ingen viktigare fråga. ”Med den sammanhänger lösningen av de 
flesta andra av tidens frågor”, lät den liberala aktivisten Signe Bergman 
skriva på sitt rösträttsvykort.8 Rörelsens idéer präglades av den insik-
ten, och som Ulla Manns skriver i kapitlet ”Minnet av kvinnors röst-
rätt” kom rösträttskampen att även långt senare framstå som den mest 
 angelägna frågan i kvinnorörelsens egen historieskrivning.

Kvinnorösträttens historia har skildrats på många olika sätt i 
forskningen men här vill jag särskilt framhålla ett perspektiv: det 
 didaktiska eller pedagogiska projekt som var inlindat i rösträttsrörel-
sen – visionen om att förändring i ett samhälle skapas om man hittar 
en ny hävstång för förändring, en ny berättelse, en motberättelse till 
den gängse som fångar något väsentligt, något som sätter samhälls-
kroppen i rörelse. Detta projekt betonade kvinnornas betydelse, vad 
nationen skulle vinna på kvinnornas deltagande i demokratin – något 
som blev till en besvärjelse som kunde övertyga om kvinnornas styrka. 
Det skulle ske med kunskaper och utbildning som metod. 

Kvinnorna i ledningen för rösträttsrörelsen insåg att de måste be-
driva kvinnopolitik utanför de politiska rummen eftersom de inte 
hade tillträde till mäns rum. Det var bara hårt politiskt arbete på lång 
sikt som kunde övertyga och få män att ändra sig. 

Ja, det är bara att göra sig seg som gummi, outslitlig, hållbar för 
järnklackstramp osv. Och så att hålla kuraget uppe. Om vi ligger i 
oerhört detta och nästa år är det ju en svag möjlighet att vi kan få vår 
rösträtt. Men då får inget försummas, hur obetydligt som helst. Bara 
smida och hamra ideligen. Och rakt inte tappa modet. Tvärtom, vi 
måste alltid höra av oss. Sådant imponerar.9

Därför blev just eldsjälarna så viktiga: de som var karismatiska och 
modiga och vågade elda på massorna till aktioner. I min bok Kvinnor 

”STOCKHOLMS ANDRA BLODBAD”. I samtidens 
karikatyrer framställs rösträttskvinnorna 
ibland som aggressiva och manhaftiga – 
ett bildspråk som kan kännas igen även i 
inter nationella sammanhang. Denna bild 
publi cerades i Stockholms Dagblad 18 juni 
1911 i samband med den stora internatio-
nella rösträttskongressen i Stockholm. 
Signe Bergman, kongressledaren, hugger 
huvudet av kända motståndare till kvinnlig 
rösträtt. 

DEN FJÄRDE FASEN I RÖSTRÄTTSKAMPEN 
inleddes vid sekelskiftet 1900. Kvinnorna 
började nu sin politiska mobilisering i 
större skala genom att organisera sig i 
en riksorganisation, Landsföre ningen för 
kvinnans politiska rösträtt. Metoderna var 
desamma som männens: möten, möten, 
möten, både inhemska och internatio-
nella, och kunskapslyft i samma anda 
som folkrörelserna. Bilden visar kända 
svenska rösträtts kvinnor på väg hem från 
en kon ferens i Budapest 1913.  Sittande: 
Anna Linde mann, Anna Bugge Wicksell 
och Signe Bergman. 
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får röst (2006) valde jag ut sex liberala rösträttskvinnor som fick repre-
sentera det politiska arbetet, men det fanns många fler ”stålkvinnor”, 
driftiga och dynamiska – flera hundra i Sverige – som höll den kvinn-
liga rösträttsrörelsen igång, år ut och år in under de tjugo år som den 
kvinnliga kampen varade.10 De kom från olika politiska läger. De  ledde 
lokalföreningar, de sammankallade, de skrev i lokalpressen, de bjöd in 
talare, de reste till riksmöten, de ordnade basarer, de undervisade  andra, 
de skrev brev och värvade medlemmar, de åkte till internationella 
 konferenser och tog strider och bråkade. ”Man ska alltid bråka”, som 
Gulli Petrini i sin ungdom hade yttrat till Ellen Key.11 Många av förra 
sekelskiftets kända ”kulturkvinnor” var anhängare av den kvinnliga 
rösträttten: Ellen Key, Elin Wägner, Kata Dalström, Marika Stiern-
stedt, Selma Lagerlöf, Else Kleen och många andra. Rörelsen fick över 
17 000 medlemmar och över 217 lokalföreningar i hela Sverige. Två 
stora namninsamlingar samlade nästan en halv miljon namn. Ett 
 gigantiskt arbete, som ledde till en arbetsseger. 

Och som de reste! Här får Gulli Petrini instruktioner från LKPR:s 
ordförande Signe Bergman om sin resrutt när hon är på talarturné i 
Norrland:

Bäst vore att börja i Skellefteå, tåg till Bastuträsk, häst till Skellefteå 
(5 mil), där föredrag kunde hållas på aftonen andra dagen, Ursviken 
tredje dagen, häst Ursviken–Piteå (8mil) 5te dagen i Piteå, 6te dagen 
med båt till Luleå, där man är kl 12 f.m. 7e dagen båt till Neder-
Kalix, 8e dagen båt till Haparanda, 9e dagen båt till Luleå, 10de 
 dagen tåg till Kiruna, 12te Gellivare, 13de Boden, 14de Jörn, därifrån 
med häst till Arvidsjaur (7 mil) sen åter till Jörn och därifrån till 
Umeå och sedan söderut igen.12 

Gemensamt för rösträttsaktivisterna var att de var handlingskraftiga 
och hade förmågan att entusiasmera andra; somliga av dem hade en 
personlig utstrålning som slog an. Det gällde att ha en ”eld som brin-
ner, att skapa ånga och bli buren av tidens vågor”.13 Men de blottade 
också ofördelaktiga sidor; de kunde vara uppfordrande gentemot 
 andra, de ansågs kontroversiella och upplevdes ibland som oregerliga. 
De var besvikna på grund av alla motgångar och som en konsekvens 
av allt arbete var de överansträngda och ofta sjuka. De pendlade  mellan 
olika tillstånd av hoppfullhet, grämelse, ilska, offervilja och kamplyst-
nad, men de var också övertygade om att människan kunde förändra 
världen och att det gällde att balansera sina passioner och smärtor. De 

levde med i tidens idéströmningar, tog ställning, bildade opinioner 
och deltog i folkbildningsarbete. De strävade efter att utbilda och upp-
fostra sin omgivning. För några framstod rösträttsarbetet som det 
stora äventyret. De fick resa, träffa andra eldsjälar och uppträda.

Det gällde att lära sig vad demokrati egentligen var, och det skulle 
man göra genom olika utåtriktade metoder som gick ut på att bli syn-
lig och synliggöra demokratin. Detta var visionen. Demokrati var inte 
bara rösträtt; det var att tala, tala, tala i offentligheten, tillägna sig 

ANN MARGRET HOLMGREN (1850–1940), 
född Tersmeden, var författare och 
röst rättsagitator, från 1897 änka efter den 
radikale professorn Frithiof Holmgren i 
Uppsala. Hon var en av grundarna av 
Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt och en samlande gestalt för den 
svenska kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon 
fick stor betydelse för organisationens 
uppbyggnad och bildade 60 olika kretsar 
runt om i Sverige.

HUR FINANSIERADES den kvinnliga rösträtts-
rörelsen? En hel del privata pengar 
investerades i verksamheten, men även 
traditionella metoder användes, som 
basarer, försäljning av böcker, vykort och 
knappar, insamlingar, årsavgifter och 
biljettintäkter från föredrag. Här är det 
basar i Uppsala år 1912, där diverse 
rösträtts material och tidningar säljs 
samtidigt som nya medlemmar skrivs in.

DE SVENSKA RÖSTRÄTTSKVINNORNAS METOD 

för att få igenom rösträtten var bland 
annat att satsa på undervisning av Sveri-
ges kvinnor i politik och kommunala 
frågor. Ett led i detta var utgivning av en 
egen tidning, Rösträtt för kvinnor, som 
introducerades 1912.
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vilka metoder som användes mest – att mötas, att tala och övertyga på 
möten – i samma kulturella anda som Folkrörelsesverige i övrigt. 
 Demokrati var detsamma som demokratisk praktik i offentligheten. 
Att våga stå i talarstolen – att våga säga sin mening. 

Antalet nya lokalföreningar steg över hela landet; rörelsen växte. 
Som Rönnbäck visar blev LKPR:s viktigaste mål i förlängningen att 
upphäva den manliga könsbarriären i politiken och göra rösträtten 
könsneutral. Längre fram ingick det också i målsättningen att kvinnor 
skulle bli valbara till riksdagen och kunna representera andra – ytter-
ligare ett steg i den demokratiska utvecklingen. Även gifta kvinnors 
myndighet ingick i programbeskrivningen.

Organisationen skulle vara partipolitiskt neutral men kom att 
mesta dels styras av liberala kvinnor.14 Ibland kunde LKPR fungera 
som ett slags kvinnoparti för en rad olika frågor, även om det inte var 
tänkt så från början, och i aktivisternas brevsamlingar framkommer 
att de ute på sina turnéer kunde hålla föredrag om en rad andra kvin-
nofrågor, inte bara om rösträtten. 

Med, för eller utan män?

Det tog ett par månaders diskussion med stormöten och debatter i 
Stockholm innan kvinnor från olika ideologiska läger kunde enas om 
formerna i den nya landsföreningen. De olika fraktioner som uppstod 

GULLI PETRINI (1867–1941) var så kallad 
rese talare inom Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt. Hon var 
doktor i fysik, lärarinna och liberal akti-
vist. Mycket efter frågad som talare på 
grund av sin humor och sitt livliga 
 temperament.

BREVSKRIVNING OCH SPECIELLA RÖSTRÄTTS-

VYKORT var en omhuldad metod att sprida 
budskapet om rösträtt för kvinnor. Det 
fanns en lång rad olika slags vykort som 
gjorde reklam för olika företeelser: perso-
ner, möten, skrifter, händelser, utdrag ur 
berömda tal. Här är det den internatio-
nella rösträttskongressen i Stockholm 
1911 som uppmärksammas. 

kunskap genom självstudier, lära sig hur samhället fungerade, ordna 
bibliotek, skapa kurser och skolor, skriva i tidningar, starta tidningar, 
resa runt och ”predika rösträtt”. Demokratin var ett kunskapsprojekt 
– den måste läras in och praktiseras genom utbildningsverksamhet, 
namninsamlingar, flygblad, resande och anordnande av möten. Det är 
ingen tillfällighet att riksorganisationens första ordförande var en 
 lärarinna (Anna Whitlock) och att lärarinnorna, som var vana att leda 
och organisera, var den största yrkesgruppen i föreningen. I aktivisten 
Gulli Petrinis arkiv finns en uppgift om att rörelsen hade hållit 40 000 
möten, en siffra som säkert är överdriven, men ändå ger en vink om 

”GLÄDER MIG ÖVER DIN OCH VÅR SAKS SEGER 

I EDER STAD.” Vykort från 1910 adresserat 
till Gulli Petrini.  
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vid kommunala valet 1912 lämnade sin partineutrala linje och upp-
manade alla att rösta på de partier som hade kvinnorösträtten på sitt 
program – det vill säga socialdemokrater och liberaler – blev det 
 konflikt och ett antal högerkvinnor lämnade organisationen. Men 
 någon massflykt blev det inte. Högerkvinnorna behövde LKPR som 
plattform för sitt arbete mot männen i det egna partiet och vice versa.

Att motarbeta kvinnors rösträtt stod inskrivet i högerns parti-
program. Högerkvinnorna slöt sig då samman i egna föreningar, till 
exempel Sveriges Moderata Kvinnoförbund. De fick arbeta under 
ännu större motstånd från män än rösträttskvinnor i andra partier, 
som Stina Nicklasson visat i avhandlingen Högerns kvinnor (1992). I 
första kammaren försökte högern genomgående och in i det sista 
 stoppa kvinnornas rösträtt. Så sent som hösten 1918, det år då löftet 
om att ge kvinnor rösträtt utfästes i en urtima riksdag, röstade första-
kammarhögern ännu en gång nej. 

Stämningen i landet var då på gränsen till revolution när ministären 
Edén/Branting lyckades driva igenom en ny författning, där de 
kommunala valen demokratiserades, den graderade skalan togs bort 
och ett löfte om kvinnlig rösträtt slogs fast.15 Som framkommer i 
 kapitlet ”Reformism eller revolution?” utspelade sig allt med första 
världskrigets svåraste fas som fond: revolutioner i Ryssland och Tysk-
land och inbördeskrig i Finland. De formella besluten om kvinnlig 

i samband med bildandet visar att kvinnorna inte kom samman som 
politiskt ”rena” individer utan redan var integrerade i ett partipolitiskt 
tänkande, vilket gav dem en dubbel anknytning, dels till männens 
partier, dels till ett kvinnopolitiskt sammanhang bortom partierna. 
Den strategin visade sig i längden vara viktig; utan män och deras 
partier kunde kvinnorna inte komma med i det parlamentariska spelet 
på högre nivåer. Men männen i partierna behövde också kvinnorna 
– de representerade ett organisationskapital som gjorde väljarkåren 
större och kunde öka intresset för politik, och de kunde bli kommande 
väljare. De som gick in i LKPR hade ofta ett förflutet inom andra 
folkrörelser. Längre fram bildade kvinnorna egna kvinnoförbund vid 
sidan om de stora rikspartierna.  

Åren 1906 och 1907 togs kvinnorösträtten upp i de liberala och 
socialdemokratiska partiprogrammen. Det var först då som kampen 
om kvinnors rösträtt hamnade i politikens centrum på ett tydligare 
sätt. Även om partiskiljande ståndpunkter uppstod inom LKPR lycka-
des organisationen undvika en faktisk uppsplittring av rörelsen mellan 
borgerliga kvinnor och arbetarkvinnor, så som skedde i många andra 
länder. År 1907 lämnade visserligen de socialdemokratiska kvinnorna 
som partigrupp organisationen, men många stannade kvar med indi-
viduellt medlemskap och verkade aktivt inom LKPR. 

Konflikterna gällde bland annat organisationens mål. Socialdemo-
kratiska kvinnor ville ha målet ”allmän rösträtt”, medan LKPR gick 
på linjen ”lika rösträtt som män”. Vid det första alternativet skulle alla 
samhällsklasser komma med, vid det andra skulle inte arbetarkvin-
norna få rösträtt eftersom bara män med en viss inkomst över penning-
strecket hade rösträtt. Den spänningen blev mindre efter 1909, när mäns 
allmänna rösträtt faktiskt hade gått igenom. Många kända socialdemo-
kratiska kvinnor deltog i kampanjer, stormöten och talarturnéer för 
kvinnorösträtten, till exempel Anna Lindhagen, Agda Östlund, Ruth 
Gustafsson och Kata Dalström. Vid större arrangemang var styrelsen 
i LKPR alltid angelägen att på affischerna sätta ut namn från olika 
politiska läger och professioner. Det gällde att visa upp att kvinnorna 
samarbetade i frågan och rörelsen ville framstå som partilös och  klasslös. 
Att vädja till nationella stämningar och hylla Sverige och svenska flag-
gan var också en metod att släta över partimotsättningarna. 

Men det var svårare att undvika konflikter med högerns kvinnor, på 
grund av att högerns valorganisation Allmänna Valmansförbundet 
konsekvent var motståndare till den kvinnliga rösträtten. När LKPR 

NILS EDÉN (1871–1945) var liberal politiker, 
historiker och statsminister. I koalition 
med socialdemokraten Hjalmar Branting 
drev han rent konkret igenom demokratin 
i Sverige 1918–1921, genom att allmän 
rösträtt för både kvinnor och män inför-
des i skuggan av hungerupplopp, revo-
lutioner och världskrig.

RUTH GUSTAFSSON (1881–1960) var social-
demokratisk rösträttskvinna och redaktör 
för tidningen Morgonbris, som gärna 
talade för arbetarkvinnornas rösträtt 
och att det så kallade fattigvårdsstrecket, 
som mest drabbade kvinnor, skulle tas 
bort. Hon var en av talarna på det stora 
protest mötet på Ladugårdsgärdet 1918, 
när kvinnornas rösträtt återigen hade 
fallit på grund av högerns motstånd i 
första kammaren.
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partiledare för Socialdemokraterna var 
han en viktig aktör när det gällde såväl 
den kommunala rösträtten som införan-
det av allmän och lika rösträtt på natio-
nell nivå.
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rösträtt togs på de lagtima riksdagarna 1919 och 1921. Då hade högern 
tvingats ge upp och år 1921 kunde kvinnor för första gången delta i 
andrakammarvalet – även om vissa grupper fortfarande stod utanför, 
som framgår av kapitlet ”Rösträtt för alla?” i del II. 

En arbetsseger i tiden

Kampen för demokrati och allmän rösträtt var en brokig social och 
politisk rörelse som skiftade gestalt under de omkring sjuttio år den 
pågick. Frågan gällde om folkets majoritet – främst industrins och 
jordbrukets arbetare, småbönder och kvinnor som grupp – skulle få 
inflytande i det gamla privilegiesamhället genom rösträtt. Både den 
manliga och den kvinnliga rösträttsrörelsen kan kopplas samman med 
ett virrvarr av konflikter som bottnade i olika spänningar i tiden, i 
klasskonflikter, i synen på kungens makt, i olika uppfattningar om 
könens kompetenser och om vilka som var bäst lämpade att rösta och 
ta beslut på den statliga maktarenan. I slutänden ledde massorgani-
seringen för rösträtt till genomgripande förändringar i det politiska 
tänkandet och till nya idéer om hur samhällen kunde styras under 
inflytande av en större del av befolkningen. En process av demokrati-
sering och parlamentarism hade tagit ett viktigt steg framåt.

 Rösträttsfrågans anhängare och motståndare bildade olika sociala 
rörelser som var motsägelsefulla i sina idéer – radikala och konser-
vativa, liberala och socialistiska, manschauvinistiska och feminis-
tiska, nationalistiska och internationella. Ibland samarbetade de olika 
falang erna, ibland var det ordkrig och mentala slagsmål mellan olika 
grupper även inom rörelserna. Händelserna i stort utspelar sig mot 
bakgrund av förra sekelskiftets stora politiska och emotionella kraft-
mätningar: unionsupplösning, nationalism, revolutioner och världs-
krig. Rörelserna som sådana blev mot slutet av perioden påverkade av 
den oro, matbrist och prövningar som präglade Sverige under första 
världskriget. Särskilt året 1917 var oroligt med omfattande arbets -
nedläggningar, stora demonstrationer, arbetar- och soldatrådsmöten 
i rysk revolutionsanda, upplopp och hungerkravaller över hela lan-
det. Kampen för demokrati och rösträtt stod inte isolerad från detta. 
 Tvärtom.

Begreppet ”folket” i nya kombinationer fick ett nytt värde som ett 
handlande subjekt och användes för att skapa kompromisser mellan 
olika politiska kulörer, klasser och kön. De grupper som var emot 

DE SVENSKA RÖSTRÄTTSKVINNORNA tog ofta 
chansen att framhålla att den nation 
som ansåg sig själv vara mest civiliserad
i Norden, det vill säga Sverige, släpade 
efter de andra nordiska länderna när det 
gällde kvinnors politiska rättigheter. 
Rösträttsvykort från omkring 1915. 

c



59

säga att jobba tillsammans med män i de partier som stödde den 
kvinnliga rösträtten. 

Båda rörelsernas politiska kultur var influerad av ett känsloladdat 
språkbruk som var avsett att samla massorna. Kvinnorna fick arbeta 
mest utomparlamentariskt, medan män som grupp redan hade plats i 
riksdagen och kunde arbeta inifrån. För att motverka den obalansen 
gjorde kvinnorna ett stort antal uppvaktningar av enskilda riksdags-
män och ministrar och argumenterade för sin sak utanför riksdagen. 
Även kungen uppvaktades. Rösträttsrörelserna – särskilt kvinnornas 
rörelse – byggde på att förmedla folkbildning: att ge kunskaper om 
kvinnors situation, om lagen och politiken och om vikten av att fostra 
barn till en ny värld och tid. Det gällde att sprida budskapet att demo-
krati kunde erövras genom kunskaper och hårt arbete och att den 
skulle uppnås genom utåtriktade handlingar. Demo krati var en social 
praktik och något som skulle visas upp genom politiska manifestatio-
ner och utbildning – det var så kvinnorna mobi liserade och blev till en 
massrörelse. 

Men rörelserna var också styrda av ideologiska visioner. Målet var 
att skriva om hela den politiska spelplanen och omformulera ”den 
stora berättelsen om demokratin”. Förespråkarna för allmän rösträtt 
ville hålla fram vad som var gemensamt mellan människorna i ett sam-
hälle och inkludera en majoritet i folkmakten genom allmänna val. 
Kampen för rösträtten skulle forma människors föreställningsvärldar 
och lyfta fram att politik också var drömmar, ideologier, utopier och 
redskap för förändring. 

Kvinnor hade nu också gjort allt som männen krävde av medborgare 
i staten. De hade organiserat sig och lärt sig de vetenskapliga teorierna 
om relationen mellan samhället och politiken. De hade startat tid-
ningar, blivit folkkära författare och journalister, fått Nobelpris, börjat 
arbeta på alla jobb de tilläts jobba på, slitit hårt i textilfabriker och 
tegelbruk, agiterat bland kvinnor ur alla klasser, tagit akademiska 
examina, gått i flickskolor och folkskolor och startat egna skolor, gått 
in i partierna, blivit myndiga och tagit hand om sina ekonomier, men 
samtidigt gjort sig så kvinnliga som det var möjligt i mode och appari-
tion och satsat på moderskap som ideologi. De visade att de kunde 
göra allt som män krävde för att de skulle få en plats i politiken och en 
röst i staten. Motargumenten från mäns sida om att kvinnor inte var 
mogna för politik hade tagit slut. Nu måste de släppas in. 

rösträtt fick lov att ompröva sina synpunkter – antingen risk för 
 revolution eller risk för folkstyre, där det sistnämnda ansågs vara det 
bättre alternativet. Budskapet blev att man måste dela på makten och 
upprätta institutioner som kontrollerade att regler följdes i nya grund-
lagar. Makten i staten och riksdagens sammansättning skulle vila på 
folkets grund, inte på Guds, kungens, männens eller bördselitens. 
Rösträttsaktivisternas visioner om rösträtt, demokrati och parlamen-
tarism fick genomslag i ett första steg – i principuppgörelsen vid den 
urtima riksdagen i slutet av året 1918, där kvinnorösträtten utlovades 
och den kommunala rösträtten gjordes likvärdig genom att graderade 
skalor togs bort. 

I ett par böcker från 2017 om demokratins genomförande och hundra-
årsjubileum lägger Sverker Oredsson och Per T. Ohlsson vikt vid att 
enskilda aktörer som Nils Edén och Hjalmar Branting hade stor 
 betydelse för utgången i slutskedet av processen. Mitt perspektiv i 
detta kapitel har varit mer processuellt – att långsiktiga historiska 
 processer och upp komsten av olika sociala rörelser och partier med 
rösträtten i sina program blev hävstången och drivkraften i det demo-
kratiska  genombrottet. 

Den manliga rörelsen hade många fler medlemmar än den kvinnliga 
och också mycket större andel arbetare inom sina led. Till kvinnornas 
organisation LKPR sökte sig mest medelklassen; lärarinnor, handels-
idkerskor, kontorister, journalister och kvinnliga tjänstemän utgjorde 
basen, ofta med tidigare anknytning och erfarenhet i folkrörelserna. I 
ledningen för kvinnorösträttskampen stod högt utbildade kvinnor 
som höll igång rörelsen både som praktiker och som rörelseintellektuella. 
Den stora skillnaden mellan de två rörelserna var att kvinnorna hela 
tiden måste kämpa mot redan etablerade politiska och sociala struk-
turer, som klass- och partimotsättningar, men också mot män som 
kategori och struktur. Män som var normen i politiken och i staten 
behövde inte föra samma kamp för sin könsliga identitet och sina med-
borgerliga rättigheter. De kunde vara enbart klass. 

 Som Josefin Rönnbäck visat var den politiska kulturen likartad i 
båda rörelserna och följde folkrörelsekulturen i stort. Beslutsstruktu-
ren var likartad, med lokalföreningar över hela landet som stod i för-
bindelse med en central ledning. Både män och kvinnor arbetade nära 
partiorganisationerna, särskilt i den manliga rörelsen som mot slutet 
av perioden till största delen organiserades genom partiväsendet. För 
kvinnorna blev det också en viktig strategi att ”gå partivägen”, det vill 
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Epilog

Hon tänkte: Nu hade de visat att de var många. De hade sammanställt namn
listor och berättelser från sina egna liv och överlämnat till tidningarna, de gav 
prov på att de var klassöverbryggande – de hade samlat kvinnor från olika 
branscher och samarbetade även över partigränser och etniska gränser. De kom 
från vården, från byggsvängen, från skolan och teatern. De litade på den per
sonliga berättelsens kraft. De var journalister, jurister, fotografer, servitriser, 
städerskor, sångare, skådespelare och tekniker. Den stora skillnaden mellan då 
och nu var att nu gällde det inte bara makten i staten; nu ville de också få 
makten över sina egna kroppar. Året var 2017. 

Noter

1. Fiktiv berättelse inspirerad av Virginia Woolf, Ett eget rum (Stockholm: Tidens 
förlag, 1994), 33.

2. Ett varmt tack till Hans Lindblad som generöst delat med sig av sina kunskaper 
om riksdagen under denna period. 

3. Torbjörn Nilsson, ”Högern 1900–1940: En historisk vandring mot demokrati”, 
Rösträtten 80 år: Forskarantologi, red. Christer Jönsson (Stockholm: Justitiedeparte-
mentet, 1998), 71. Kursiv i original.

4. T.ex. Finland, Estland, Lettland, Litauen. Se vidare bokens internationella tids-
linje på s. 438–439. 

5. Emilie Rathou deltog i första folkriksdagen; vid den andra kämpade Kata Dal-
ström för att få en plats, men röstades bort i slutomröstningen. Se Rut Berggren, 
Agitatorn fru Kata: Kata Dalström och hennes tid (Stockholm: Prisma, 1991). Vid valen 
av folkriksdagarnas representanter deltog en stor andel kvinnor. 

6. Adolf Hedin, Hvad folket väntar af den nya representationen: Femton bref från en 
demokrat till svenska riksdagens medlemmar (Stockholm: Bonniers, 1868), 6. 

7. Vanliga argument i riksdagsdebatten och pressen. Se bl.a. Josefin Rönnbäck, 
Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska 
medborgarskap 1902–1921 (Stockholm: Atlas Akademi, 2004).

8. Rösträttsvykort föreställande aktivisten Signe Bergman, Riksdagsbiblioteket, 
Stockholm.

9. Rösträttsaktivisten Ann Margret Holmgren i brev till Frigga Carlberg, 25/9 och 
26/9 1906. Signe Bergmans samling, De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, 
Riksarkivet (RA).

10. Signe Bergman, Ann Margret Holmgren, Gulli Petrini, Frigga Carlberg,  Gerda 
Hellberg och Anna Bugge Wicksell för att nämna några exempel.

11. Brev från Ellen Key till Gulli Petrini, daterat september 1917, där hon omtalar 
att Petrini sagt just så. Gulli Petrinis samling, Kvinnsam, Göteborgs universitets-
bibliotek. 

12. Brev från Signe Bergman till Gulli Petrini 14/10 1908. Signe Bergmans sam-
ling, De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, RA. 

13. Ann Margret Holmgren intervjuad i tidskriften Svenska folket 1907. Se  Christina 
Florin, Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (Stock-
holm: Atlas Akademi, 2006), 73.

14. Ordförande i LKPR 1902–1921: Emilia Broomé, Anna Whitlock, Lydia Wahl-
ström, Signe Bergman, Karolina Widerström.

15. Åren 1917 och 1918 och demokratiseringsprocessen ur olika perspektiv är ett 
mycket stort forskningsområde. Se Torbjörn Vallinder, I kamp för demokratin: Röst
rättsrörelsen i Sverige, 1886–1900 (Stockholm: Natur och kultur, 1962); Axel Bruse-
witz, Kungamakt, herremakt, folkmakt: Författningskampen i Sverige 1906–1918 (Stock-
holm: Prisma, 1964); Stig Hadenius, red., Kring demokratins genombrott i Sverige 
(Stockholm: W&W, 1966); Sven Anders Söderpalm, Wallenberg och Branting (Lund: 
Gleerups, 1970); Carl Göran Andrae, Revolt eller reform: Sverige inför revolutionerna i 
Europa 1917–1918 (Stockholm: Carlsson, 1998); Per T. Ohlsson, 1918: Året då  Sverige 
blev Sverige (Stockholm: Bonniers, 2017); Sverker Oredsson, Nils Edén: Demokratins 
statsminister (Stockholm: Ekerlid, 2017); Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl & Anne-
Marie Lindgren, red., Då var det 1917, Årsbok för Arbetarnas kultur historiska sällskap 
(Huddinge: AKS, 2017).
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FRIHET MED FÖRHINDER
Demonstrationer i Sverige 1849–1921

MAGNUS OLOFSSON

Var och en är gentemot det allmänna 
tillförsäkrad […] demonstrationsfrihet.

Regeringsformen 1974

Att demonstrera är i dagens Sverige ett vedertaget och självklart sätt 
för människor att framföra politiska krav. Det är som sig bör: demon-
strationsrätten är ett nödvändigt villkor för att en stat överhuvud ska 
kallas för demokratisk, en grundläggande rättighet som skyddas av 
både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonven-
tionen. Att det är något speciellt med demonstrationens ställning i det 
demokratiska livet är tydligt i det att den har fått en egen punkt i den 
svenska regeringsformens lista över grundläggande fri- och rättig-
heter. Efter den punkt som garanterar mötesfrihet kommer punkten 
som uttalat tillförsäkrar oss alla ”demonstrationsfrihet: frihet att 
 anordna och delta i demonstrationer på allmän plats”.

Det fanns dock en tid när det varken fanns mötes- eller demonstra-
tionsfrihet i Sverige; de rättigheter vi har i dag är resultatet av en lång 
kamp. I det här kapitlet skisserar jag demonstrationens svenska his to-
ria från mitten av 1800-talet och fram till och med det så kallade 
demo kratiska genombrottet.

Med demonstration avses här en fredlig manifestation där männi-
skor tågar fram på allmän plats under det att de på något sätt, typiskt 
via tal, sång, plakat eller fanor, framför ett eller flera krav. Möten där 
deltagarna reser till och från platsen som enskilda räknas alltså inte 
som demonstrationer, vilket utesluter de under 1800-talet så  populära 
folkmötena och andra platsbundna offentliga möten. En  demonstration 

SOCIALDEMOKRATERNAS DEMONSTRATIONSTÅG 
på Ladugårdsgärdet i Stockholm den 1 
maj 1901. På grund av förbudet mot gatu-
demonstrationer fick arbetarrörelsen fram 
till 1902 nöja sig med att samlas i stadens 
utkanter och marschera ut på Gärdet. 

c

Det finns rättigheter som är 
nödvändiga för en demokrati 
om rösträtten ska vara menings-
full. Det gäller inte minst möj-
ligheten att yttra sig fritt i det 
offentliga rummet i allmänhet 
och genom demonstrationer i 
synnerhet. I dag är det kanske 
inte många som vet att dessa 
rättigheter var be gränsade i 
Sverige ännu in på 1900-talet. 
Magnus Olofsson berättar 
 demonstrationernas svenska 
historia från 1800-talets mitt till 
rösträttens genom förande. Följ 
med till en tid då människor 
kunde trakasseras, tystas eller 
fängslas när de  fredligt uttryckte 
sina politiska åsikter.
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krav till nationella maktcentrum med fredliga medel. Detta nya sätt 
ersatte en äldre europeisk repertoar, där anspråk ofta riktades mot 
lokala makthavare med mer eller mindre våldsamma medel. Tidigare 
var det vanligt att folkmassor rörde sig på stadens gator för att samlas 
på torget eller andra centrala platser; stenkastning och annat våld mot 
myndighetspersoner och byggnader var frekventa inslag. Detta äldre 
sätt att protestera var väl etablerat i Sverige vid 1800-talets mitt, men 
kom under resan mot demokrati till stor del att ersättas av det nyare 
sättet. Svenskarna lärde sig att demonstrera.

Den liberala eran: mötesfriheten utökas

Det var inte särskilt högt i tak i 1700-talets Sverige. Överheten ansåg 
att möten undersåtar emellan var onödiga, ja, direkt samhällsfarliga. 
Undersåtarna skulle mötas på anvisade arenor – eller inte alls. Ett 
 batteri av lagar förbjöd samlingar utan myndigheternas medgivande 
och straffen för överträdelser var stränga. Franska revolutionen  spädde 
på denna rädsla hos överheten. Det är talande att 1809 års regerings-
form (§16) erkände kungens undersåtar vissa mänskliga rättigheter, 
men inte någon mötesfrihet.

I en kungörelse från 1816 luckrades dock misstänksamheten upp 
något. ”Menigheten” – alltså besuttna män på landsbygden – fick rätt 
att samlas och diskutera lokala frågor av ekonomisk eller judiciell art, 
förutsatt att de inte hade något annat givet forum, som sockenstämma. 
Kungörelsen gav inte stadsbor, kvinnor eller obesuttna – det vill säga 
de flesta vuxna människor i riket – några rättigheter att samlas. Fri-
heten var inte heller särskilt stor. Man fick inte diskutera politiska 
frågor, och alla möten stod under offentlig kontroll: kronofogden 
skulle godkänna och övervaka dem.

I takt med att liberalismen flyttade fram sina positioner på 1830- 
och 1840-talen gjordes flera försök i riksdagen att utöka mötesfriheten. 
En första framgång firades 1848, när en lag röstades igenom som för 
första gången erkände församlingsfrihetens princip. Den nya förord-
ningen trädde i kraft 1849 och tillät allmänna möten efter anmälan 
hos vederbörlig myndighet. Det skulle dock inte dröja innan mötes-
friheten utvidgades ytterligare. Liberalismen hade en storhetstid och 
många liberala riksdagsmän ville ha mötesfrihet utan anmälnings-
plikt. Under det stora arbetet med att modernisera rikets strafflagar 
segrade den liberala ståndpunkten. I 1864 års strafflag avskaffades 

kan uppkomma mer eller mindre spontant eller planeras långt i förväg. 

Den kan äga rum i stadsrummet eller på landsbygden. Framförs kra-
ven inte fredligt talar vi om något annat, ett upplopp eller en kravall, 
även om en kollektiv viljeyttring självklart kan börja som en demon-
stration och sluta som en kravall – eller vice versa.

Demonstrationståget uppstod i den anglosaxiska världen under 
1700-talets andra hälft. Den byggde vidare på äldre former av tåg med 
rötter i antiken och medeltiden: religiösa festivaler, karnevaler, gesäll-
upptåg, begravningsprocessioner, men också kungliga hyllningståg 
och militära parader. Äldre tåg var dock inte uttalat politiska; de hade 
tvärtom till uppgift att befästa sociala hierarkier och upprätthålla 
traditionella värderingar (även om de ibland antog väl så politiska 
uttryck, vilket i praktiken förvandlade dem till det som här kallas för 
demonstrationer). Det som hände i Nordamerika och Storbritannien 
under 1750- och 1760-talen var att kollektiva marscher började använ-
das just för att framföra politiska krav. I en värld utan tv, radio och 
Internet var demonstrationer ett effektivt och billigt sätt för männi-
skor att yttra sin mening. Många kunde höra och se ett tåg i en stad 
och undervägs kunde deltagarna manifestera sin disciplin, organisa-
tionsförmåga och enighet.

Mot slutet av 1780-talet började människor i Paris demonstrera, 
ett bruk som befästes under franska revolutionen. I Storbritannien 
började demonstrationer bli vanliga efter 1815, och framåt 1830 var 
de ett givet verktyg för människor som ville framföra krav. De stora 
revolutionsvågor som svepte över Europa åren 1830 och 1848 gjorde 
mycket för att sprida demonstrationen. 1800-talsvurmen för parad-
gator och boulevarder skapade öppnare städer, som gjorda för de-
monstrationståg. Den europeiska arbetarrörelsens satsning på första-
majtåg från 1890 etablerade bruket långt ned i arbetarklassens led. 
Runt år 1900 hade demonstrationer blivit ett självklart forum för att 
framföra politiska krav i stora delar av Europa och USA. Demonstra-
tionens segertåg fortsatte under 1900-talet. I dag är den ett globalt 
fenomen, vilket framgår av människors agerande under det tidiga 
2000-talets ”färg revo lutioner” i Östeuropa liksom 2010-talets  arabiska 
vår.

Demonstrationståget ingick i ett helt paket med nya sätt att göra 
politik, som också omfattade folkmöten, masspetitioner, föreningar, 
strejker och liknande. Hela den moderna masspolitikens alla vapen 
ingick i denna nya konfliktrepertoar, som till största delen framförde 
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ett någorlunda fredligt sätt, och det på den kungliga huvudstadens 
gator.

Det finns fler belägg för att något hade börjat hända med hur  vanliga 
människor gjorde politik i Sverige. Under de stora hungerkravallerna 
i Jönköping 1855 – en typisk kravall i den gamla skolan – organiserade 
män niskor också en marsch med en fanbärare i spetsen. Ett par  likande 
tåg är kända från Stockholmskravaller i mitten på 1860-talet, där 
 deltagarna också tågade med en man i täten bärande en käpp med en 
vit näsduk.

Om till och med städernas vilda småfolk hade börjat plocka upp den 
nya repertoaren så förvånar det inte att detsamma gällde borgerlig-
heten. Mellan 1862 och 1865 organiserades en rad marscher eller 
 processioner i flera av rikets städer, ofta för att fira personer som 
 Garibaldi, Karl XII eller Engelbrekt. Alla var inte uttalat politiska, 
men de kretsade kring nationalliberala politiska frågor: skandinavism, 
Italiens enande, Polens frihet eller representationsreform. De var allt-
så demonstrationer. Deltagarna utgjordes främst av städernas borger-
lighet, men även arbetare, hantverkare och sjömän. Musik och fanor 
var stående inslag.

Att konfliktrepertoaren hade börjat förändras på allvar blev tydligt 
sommaren 1869 när murarna i Stockholm gick i strejk. De valde  varken 
den traditionella kravallen eller 1850-talets oregerliga gåsa marscher 
för att manifestera sin styrka. I stället organiserade de ett välordnat 
demonstrationståg. Några veckor senare tågade även stadens timmer-
män och snickare på gatorna. Vanliga arbetare hade börjat lära sig vad 
en demonstration var.

Det finns inte några belägg för att myndigheterna lade hinder i 
 vägen för dessa mer städade marscher. Tvärtom: det förekom att det 
mer officiella Sverige arrangerade snarlika tåg på 1860-talet. Det 
 betyder dock inte att landets konservativa krafter hade mycket till 
övers för demonstrationståget. Bara några år efter att 1864 års gene-
rösa lagstiftning hade införts påbörjades en offensiv mot mötes- och 
demonstrationsfriheten i landet.

Den konservativa eran: förbud och trakasserier

I 1809 års regeringsform fanns en konstitutionell gråzon. Riksdagen 
stiftade lagar, men kungen (regeringen) hade rätt att utfärda förord-
ningar ”som rikets allmänna hushållning röra” (§89). Gränsen mellan 

anmälningsplikten och det blev helt fritt att samlas. Möten fick inte 
upplösas av myndigheter ”så framt dervid ej företages något, som 
emot lag stridande är eller eljest allmän ordning störer”.1 För andra 
gången erkändes alltså församlingsfriheten i svensk lag, en i teorin 
mycket långtgående frihet.

Det handlade dock inte om någon grundlag. Hur rätten att försam-
las stod sig gentemot ordningsmaktens plikt att upprätthålla allmän 
ordning sade lagen inget om. 1855 års instruktioner för landshövding-
ar bemyndigade till exempel länsstyrelser att förbjuda allmän sam-
mankomst på landsbygden, om allmän ordning och säkerhet så krävde 
(§10). Begränsningar av yttrandefriheten kringskar också vad som var 
lagligt att säga. Strafflagens kapitel 10, §15, tillät myndigheterna att 
upplösa sammankomst som stred mot lagen, och lagen förbjöd bland 
annat hädelse, att såra tukt och sedlighet samt att angripa stat och 
samhällsordning.

Det utrymme som öppnades upp med 1849 och 1864 års lagar ledde 
inte desto mindre till att en mängd offentliga möten arrangerades från 
och med 1849.  Kraven på anmälningsplikt togs det lätt på; den  faktiska 
mötesfriheten var stor. Överståthållarämbetet utfärdade 1850 en kun-
görelse om tillståndsplikt för möten i huvudstaden, men det är oklart 
i vilken mån den tillämpades. På 1860-talet tätnade mötena, inte 
minst för att representationsfrågan gick in i sitt slutskede. Bara våren 
1865 hölls 150 reformmöten. Åren som följde blev folkmötenas tid, 
med minst 90 möten 1869 och lika många 1871. En ny våg följde på 
1880-talet. Med representationsreformen 1865 vitaliserades också 
 landets politiska liv. Det blev allt vanligare att riksdagskandidater 
 presenterade sig själva och sina politiska åsikter vid valmöten.

Samtidigt med alla dessa möten började människor också demon-
strera. Det startade några februaridagar 1851 med de så kallade gåsa-
marscherna, när hundratals människor i ordnade led drog fram på 
huvudstadens gator. Några öppna krav verkar inte ha framförts; detta 
är exempel på den typ av ordlösa politiska protester som ibland äger 
rum i moderna diktaturer. Ett och ett halvt år senare drog nya gåsa-
marscher fram på huvudstadens gator, denna gång med antisemitiska 
förtecken. Gåsamarscherna hade tydliga drag av äldre sätt att protes-
tera som inte förknippas med demonstrationståg: fönsterkrossning, 
sotade ansikten, smällare, visslingar, skrålande och hurrarop. Polis-
väsen det behandlade dem som upplopp: de skingrades med våld. Men 
de var ändå demonstrationer – tågande människor framförde krav på 
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frågan satte sinnena i brand. Inget tyder på att myndigheterna gjorde 
något för att hindra dessa folkmöten.

När tullstriden inleddes på allvar år 1885 fanns också en ny aktör på 
banan: socialdemokratin. På förslag av agitatorn August Palm beslöt 
socialdemokraterna att hålla en demonstration i tullfrågan i Stock-
holm söndagen den 7 februari 1886. Tåget samlades i Nybrohamnen 
och gick genom staden bakom en röd och en vit fana. Ett tusental 
personer deltog, övervakade av hela Stockholms polisledning och 164 
polismän. Den 23 maj samma år invigde den socialdemokratiska klub-
ben sin fana med ett nytt tåg från Katarinahissen till Liljeholmen.

Socialisterna hotade den bestående ordningen långt mer än vad 
 städade liberaler eller oorganiserade arbetare någonsin hade gjort. 
Maktens män började agera för att inskränka möjligheterna att 
 demonstrera. I spetsen gick överståthållaren i Stockholm, Gustaf af 
Ugglas. Den 10 juni 1886 kungjorde han ändringar av delar av ord-
ningsstadgan för huvudstaden. I §13 förtydligades att ”processioner 
och andra sådana tåg icke må anställas å gata samt ej heller gata an visas 
eller användas till samlingsplats för offentliga möten” utan anmälan 
hos polisen – och deras godkännande.4 Därmed hade överståthållar-
ämbetet skaffat sig själv makten att förbjuda alla demonstrationståg 
på Stockholms gator.

När det gäller rikets övriga städer fick af Ugglas regeringen att  ändra 
§13 i ordningsstadgan så att det tydligt framgick att den omfattade 
även ”allmänt sammanträde”. Paragrafen sade vidare nu också att om 
ett möte arrangerades på någons egendom måste arrangören styrka 
”att den uppgifvna lokalen eller platsen blifvit af egaren eller inne-
hafvaren upplåten för ändamålet” och lämna polismyndigheten upp-
gifter om ”ändamål och beskaffenhet” av mötet. Samtidigt skrevs §30 
om så att länsstyrelsen kunde besluta att tillämpa ordningsstadgan 
även på landsbygden invid eller i närheten av en stad. Från åren som 
följde finns det flera exempel på kommuner eller länsstyrelser som 
stiftade lokala ordningsföreskrifter med förbud för möten med socia-
listiska förtecken. I många fall tvingades socialdemokrater att arrange-
ra sina möten på landsvägar.

Offensiven stannade inte där. År 1887 antog riksdagen ett nytt lag-
rum som gjorde det straffbart att offentligen uppmana till ”våld å per-
son och egendom”, ett försök att begränsa yttrandefriheten som oblygt 
riktade udden mot den ”socialistiska agitationen”. När socialisterna 
den 23 april 1889 grundade Sveriges Socialdemokratiska Arbetare-

lag och förordning definierades inte och inte heller vad ”allmän hus-
hållning” var. Denna vaghet gick att utnyttja för att bekämpa fram-
växten av demokratiska fri- och rättigheter.

Den 24 mars 1868 skrev Karl XV under Kongl. Maj:ts Nådiga Ord
ningsStadga för Rikets Städer. Det var en prosaisk skrift, som reglerade 
allt från renlighet på saluplatser och ”öfverdådigt” körande till natt ligt 
kägelspel, badande – ”med eller utan simdrägt” – och tillsyn av lösa 
grisar. Dess trettonde paragraf gällde bland annat ”skådespel, lin-
dansning, konstridning, […] maskerad, bal, lekstuga eller andra 
 nöjen” liksom ”allmänt föredrag”. Som den var skriven måste den 
gälla även offentliga möten. ”Hvar och en”, bestämde paragrafen, 
”som vill i stad eller å dess område, inom eller utom hus [sic], gifva 
offentlig före ställning […] skall […] derom göra anmälan hos polis-
myndigheten”. Om mötet arrangerades ”på gata, torg eller annan all-
män plats” krävdes polismyndigheternas tillstånd. Det gick alltså inte 
längre att  arrangera möten utan att meddela vederbörande myndighet, 
och tillstånd krävdes för möten på allmän plats. ”Der sig visar”, stad-
gade paragrafen vidare, ”att sådan tillställning […] åsyftar eller inne-
bär något, som strider mot sedlighet eller allmän lag, eller föranleder 
till svårare oordning, eger polismyndigheten att dess förnyande för-
bjuda”.2

Det var förstås mycket som kunde strida mot sedlighet eller allmän 
lag i Sverige år 1868, vilket öppnade för mötesförbud mot misshagliga 
organisatörer. Slutligen kunde polismyndigheten upplösa samman-
komster om det uppkom ”oordning af svårare beskaffenhet”. Vad det 
var lämnades öppet för tolkning. Genom §13 fick de lokala polis-
myndigheterna en vidsträckt och godtycklig makt att hindra och upp-
lösa offentliga möten. Detta stack i ögonen på socialdemokrater och 
liberaler. Den liberale riksdagsmannen Fridtjuv Berg beskrev en gång 
ordningsstadgan som ”ett af reaktionens skarpaste vapen mot allt, 
hvad frisinne heter här i landet”.3

Den nya stadgan kunde för städernas del användas för att slå undan 
benen på mötesfriheten i 1864 års strafflag, men på grund av brist på 
forskning är det oklart vilka konsekvenser den fick för möjlig heterna 
att demonstrera i Sverige de kommande tjugo åren. Ett par tåg där 
arbetare gick med musik eller fana är kända. Troligen saknade de till-
stånd. Sannolikt var friheten tämligen stor, men det demonstrerades 
inte så mycket. De väletablerade folkmötena var i alla fall sällsynta från 
1873. Först 1883–84 återkom folkmöten i större mängd, när försvars-
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parti (SAP) svarade regeringen bara några dagar senare med ett förslag 
på skärpning av lagen. Vänsterkritiker menade att denna ”munkorgs-
lag” skulle kunna missbrukas av myndigheterna för att inskränka ytt-
rande- och mötesfriheten långt utanför socialisternas led. Andra kam-
maren röstade igenom en mildare skrivning av lagen. Genom åren 
skulle ledande socialdemokrater som Hinke Bergegren, Axel Daniels-
son och Hjalmar Branting alla fällas för att på offentliga möten ha 
gjort uttalanden som stred mot lagen.

I forskningen har ingen tagit ett samlat grepp på vad denna offensiv 
mot mötesfriheten fick för konsekvenser. Ett totalt förbud mot offent-
liga möten innebar den dock inte. Det finns belägg för att arbetar-
rörelsen i Stockholm från mitten av 1880-talet började använda sig av 
möten och demonstrationer mycket aktivt. Nykterhets-, freds- och 
rösträttsdemonstrationer förekom. Det tycks ha varit något som låg i 
tiden i vår avkrok av världen: i Danmark började människor demon-
strera på allvar vid samma tidpunkt. En sökning bland Kungliga 
 bibliotekets digitaliserade dagstidningar visar att bruket av ordet 
”folkmöte” avtog drastiskt från mitten av 1890-talet, samtidigt som 
”demonstrationståg” börjar användas allt mer från och med 1889. Det 
gamla folkmötet konkurrerades troligen på kort tid ut av demonstra-
tionståget som den främsta mötesformen.

I landsortens städer tycks det ha varit relativt fritt att arrangera 
demonstrationer. Däremot motarbetades offentliga möten på lands-
bygden ofta. Myndighetsutövare och privatpersoner (länsmän, präs-
ter, fabriksägare etcetera) använde otydligheten i lagstiftningen för att 
försvåra och förhindra möten. Myndigheterna kunde till exempel 
 underkänna ansökningar för att de var felaktigt formulerade eller 
 förbjuda förnyade sammankomster. Personer som upplåtit plats åt 
möten pressades ibland att dra tillbaka sitt tillstånd. Det finns också 
exempel på att kommunalfullmäktige eller länsstyrelser beslöt om 
 lokala inskränkningar av mötesfriheten. I ett fall riktades förbudet 
mot en person – socialdemokraten Kata Dalström belades vid ett till-
fälle med munkavel på alla vägar i Älvsborgs län.

Några demonstrationståg på Stockholms gator var det inte heller tal 
om. Det offentliga rummet i huvudstaden kontrollerades stenhårt. I 
över halvtannat årtionde fick ingen socialdemokratisk ansökan om 
gatudemonstration tillstånd. Folksamlingar utan tillstånd skingrades 
av polismakten. Det gick däremot bra att anordna offentliga möten 
antingen inomhus eller utanför stadens hank och stör. Arbetarrörelsen 

RÖSTRÄTTSMÖTEN I LILL-JANSSKOGEN i början 
av 1900-talet. Redan på 1860-talet hade 
vänsterradikala krafter arrangerat folk-
möten vid Lill-Jans, som låg inom be-
kvämt gångavstånd just bortanför Stock-
holms bebyggelse. När arbetarrörelsen 
förbjöds att genomföra gatudemonstra-
tioner var Lill-Jans en väl inarbetad plats 
för offentliga möten och skogen kom 
under rörelsens första årtionde att bli 
platsen för otaliga rösträttsmöten.

c
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höll många möten i Lill-Jansskogen. Den hårda kontrollen över stads-
rummet innebar att arbetarrörelsens förstamajtåg från sin början 1890 
till och med 1902 samlades i utkanten av staden och tågade ut på 
 Ladugårdsgärdet. Både socialdemokrater och liberaler var upprörda 
över dessa inskränk ningar. För att visa sitt missnöje satte August Palm 
pingsthelgen 1887 in en annons i SocialDemokraten där han bad om 
sällskap på en morgonpromenad. Annonsen beskrev noga hans rutt 
genom staden, med hålltider. Flera hundra människor valde att göra 
honom sällskap, noga skuggade av stadens poliskår.

Sådan ironiska nålstick bet dock inte på det rådande demonstra-
tionsförbudet. När kampen för demokratiska fri- och rättigheter i 
 Sverige på 1890-talet gick in i en mer intensiv fas tog den sig bland 
annat uttryck i en liberal offensiv för att införa en grundlagsskyddad 
mötesfrihet. Motioner om att skriva in mötesfriheten i regerings-
formens §16 eller §86, eller att annars få städernas ordningsstadgor att 
efterleva 1864 år strafflag, lades fram i riksdagen 1890, 1891, 1892 och 
1893. Alla röstades ned.

I april 1902 skedde ett oväntat genombrott i frågan, och det var inte 
resultatet av strävsamt politiskt arbete i riksdagen utan av en hejdund-
rande kravall. I samband med att SAP beslöt att genomföra en politisk 
storstrejk för utökad rösträtt hölls massmöten i Lill-Jans. Efter ett 
 första möte den 23 april valde dock många deltagare att vandra in i 
staden tillsammans i ”ett tämligen irreguljärt demonstrationståg”.5 
Demonstranterna skingrades relativt enkelt av polisen. Stämningen i 
huvudstaden var dock uppiskad. Nästa söndag var det ånyo rösträtts-
möte i Lill-Jans, och åter vandrade stora skaror genom stadens gator 
utan tillstånd. Hela stadens poliskår var mobiliserad med stränga 
 order att förhindra folket att nå Gustav Adolfs torg, eftersom över-
ståthållarämbetet ansåg det opassande att folket manifesterade sina 
politiska åsikter inom synhåll från Stockholms slott. Inte heller  Folkets 
hus skulle de få tillträde till.

Resultatet blev våldsamma kravaller, de största i Stockholm på ett 
årtionde, med flera sårade och 72 anhållna. Socialdemokrater och libe-
raler rasade. De menade att överståthållarämbetet hade provocerat 
fram våldet och krävde nu att demonstrationståg måste tillåtas samt 
att de hädanefter borde planeras i samråd mellan överståthållarämbetet 
och organisatörerna. Riksdagen avslog en interpellation i frågan och 
regeringen ville inte veta av någon ändring av lagar och stadgor. Men 
civilminister Edvard von Krusenstjerna tycks ha fruktat att nästa 

FÖRTRYCK FÖDER MOTSTÅND, och motstånd 
kräver kreativitet. Ett sätt att protestera 
mot förbudet mot gatudemonstrationer 
var att i stället ”promenera” i grupp – det 
vill säga genomföra informella demon-
strationståg, så informella att det blev 
svårt för polismyndigheterna att angripa 
dem. I alla fall två sådana protestdemon-
strationer är kända från Stockholm före 
demokratins genombrott. Här annonse-
rar August Palm efter promenadsällskap 
en morgon 1887. Protesten fick stor 
uppslutning.

SÖNDAGEN DEN 27 APRIL 1902 höll vänstern 
sin första tillståndsgivna gatudemonstra-
tion på Stockholms gator sedan 1880- 
 talet. Både vanliga arbetare och delar ur 
stadens fri sinnade borgerlighet slöt upp. 
Manifestationen började med ett mass-
möte vid Lill-Jans och sedan tog tusentals 
människor stadens gator i besittning. 
Marschen gick till Folkets hus vid Norra 
Latin och tåget upplöstes på Norra 
Bantorget. Tidningen Idun förevigade 
den historiska händelsen med detta 
fotomontage.

c
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förbjöd eller under tåget  beslagtog fanor med för överheten miss-
hagliga budskap som ”Leve republiken”, ”1809 avsattes en oduglig 
konung” eller – detta var en tid när socialdemokratin hade humor – 
”Polisen har tagit vår fana”.  Beslag av fanor finns belagda från Göte-
borg (redan 1889), Billesholm (1909), Helsingborg (1906) och Stock-
holm (1909–1914).

De juridiska möjligheterna att ingripa mot för överheten förargliga 
budskap skärptes när regeringen Staaff år 1906 under konservativ 
press och med konservativt stöd drev igenom lagar som bland annat 
inskränkte yttrandefriheten på offentliga möten. Både att uppmana 
till våld mot person och egendom samt att prisa brottslig handling 
straffbelades. Dessa så kallade Staafflagar stiftades med det uttalade 
syftet att försvåra de radikala ungsocialisternas revolutionära och 

 söndags massmöte i Lill-Jans skulle sluta ännu värre. Han tvingade 
helt sonika överståthållarämbetet att tillåta vänsterns gatudemonstra-
tioner.

Den 25 april 1902 kunde den socialdemokratiska och liberala press-
sen i Stockholm stolt proklamera att demonstrationsfriheten var åter-
vunnen i huvudstaden. Överståthållarämbetet och SAP satte sig ned 
och planerade det stundande tåget tillsammans. Den 27 april gick ett 
jättelikt tåg fram på gatorna. Det fick bara ha en fana. Sång och musik 
var förbjuden. Två veckor senare hade överståthållarämbetet fortsatt 
sin reträtt. Från den 13 maj 1902 fick arbetarrörelsen demonstrera på 
huvudstadens gator med fanor, musik och sång.

Att överståthållarämbetet faktiskt hade ändrat sin syn för gott blev 
tydligt året därpå, då arbetarrörelsens förstamajtåg fick gå fram inne i 
huvudstaden. Så blev det framöver. Vänsterns stora ord om att demon-
strationsfriheten var återvunnen i Stockholm visade sig dock ha varit 
något för tidiga. Samma gamla lagar och ordningsstadgor var ännu 
giltiga och långt ifrån alla demonstrationsansökningar efter 1902 fick 
tillstånd. Pingsten 1908 såg sig Hjalmar Branting föranledd att upp-
repa Palms ”promenad” i protest mot inskränkningarna.

I ljuset av hur lagstiftningen såg ut förvånar det kanske inte att 
trakasserier från myndigheternas sida mot arbetarrörelsen fortsatte 
under 1900-talets första årtionde. Så sent som under 1909 års stor-
strejk använde länsstyrelser och magistrater instruktioner och stadgor 
flitigt för att ”fridlysa” vägar, gator och andra områden. Minst 420 
platser fredades. I nio hela län förbjöds alla folksamlingar och demon-
strationer på landsbygden, stadganden som i förekommande fall revs 
upp av regeringsrätten men förblev giltiga långt efter att strejken hade 
upphört. Mindre än tio år före det demokratiska genombrottet var 
mötes- och demonstrationsfriheten högst kringskuren i Sverige, i alla 
fall för den socialistiska vänstern. Däremot tycks demonstrations-
friheten ha varit fortsatt tämligen stor i landsortens städer även efter 
sekelskiftet.

Under striden för mänskliga rättigheter sade den liberale politikern 
Ernst Beckman en gång att ”församlingsfriheten och yttrandefriheten 
äro tvillingsyskon”.6 På ståendet sätter fingret på något som är giltigt 
än i dag; genom att  tillåta möten men inskränka vad som får sägas kan 
makthavare undergräva själva poängen med offentliga möten. Och 
inskränkningar av yttrande friheten kom att drabba en del svenska 
 demonstrationer i början av seklet. Det hände att polisen på förhand 

DEN 24 APRIL 1902 kungjorde överståthållare 
Robert Dickson att han gett tillstånd till 
en rösträttsdemonstration på Stockholms 
gator. Stadens liberaler och socialdemo-
krater firade det inträffade som en stor 
seger. Både Aftonbladet och Social-Demo-
kraten lät trycka kungörelsen i sin helhet. 
Texten redogör ytterst detaljerat för hur 
tåget ska organiseras och vilken rutt det 
ska ta – den kan kallas för Sveriges första 
moderna demonstrationstillstånd.

VÄNSTERPRESSEN RIKTADE HÅRD KRITIK mot 
polisens agerande under de så kallade 
rösträttskravallerna den 20 april 1902. I 
denna bild från satirtidningen Söndags-
Nisse syns Stockholms överståthållare 
Robert Dickson svälla pompöst i full 
uniform medan hans polismän till fots 
och till häst går hårt åt demonstranterna 
med påkar och sablar i bakgrunden. Till 
vänster syns stadsfiskalen Lars Stendahl, 
som anklagades för att ha gått fram med 
stor brutalitet med sin käpp. Tecknaren 
O A, Oskar Andersson, har försett honom 
med en assistent som bär extrakäppar 
ifall den första skulle gå sönder.
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 antimilitaristiska propaganda, men kritikerna menade att de var 
 gummiparagrafer som myndigheterna kunde missbruka. Mycket  riktigt 
kom en och annan socialdemokrat under de följande två årtiondena 
att fällas för saker de sagt under offentliga möten – och i vilken mån 
 lagarna fick andra att censurera sig själva går bara att spekulera om.

Sedan den första riksdagsoffensiven i början av 1890-talet hade 
ingen riksdagsman funnit det mödan värt att försöka få till stånd  några 
lagändringar, men under 1900-talets andra årtionde gjorde liberaler 
och socialdemokrater nya framstötar för att skapa en grundlagsskyd-
dad mötesfrihet. Fyra motioner – 1911, 1914, 1916 och 1918 – stupade 
dock alla på konservativt motstånd och ett kommittéförslag 1919 fick 
rinna ut i sanden. Under det demokratiska genombrottets år gällde 
fortfarande den av vänstern så avskydda ordningsstadgan som gick 
tillbaka till år 1868.

Som forskningsläget ser ut är det svårt att säga något säkert om hur 
utbredd demonstrationsfriheten var i Sverige under åren fram till och 
med det demokratiska genombrottet. Under den så kallade borggårds-
krisen fick trettiotusen bönder genomföra en massdemonstration på 
Stockholms gator den 6 februari 1914. Då demonstrationen gick i 
 storsvenska och försvarsvänliga tecken så förvånar det kanske inte att 
en konservativ polismakt gav tillstånd, men att arbetarrörelsen tilläts 
organisera ett mottåg dagen efter som fick ännu fler deltagare, visar 
att utrymmet för att få demonstrera ändå var ganska stort vid den här 
tiden.

Våren 1917 svepte en våg av hungerprotester över landet, till en 
början spontana men efterhand organiserade av socialdemokrater, 
syndikalister och vänstersocialister (se vidare kapitlet ”Reformism 
 eller revolution?”). Många av dessa var dock inte demonstrationståg, 
utan gick snarare tillbaka på 1800-talets folkliga kamptraditioner 
med lösa folksamlingar i stadens centrum. De följdes av militärdemon-
strationer, när värnpliktiga tågade i sluten trupp genom många städer. 
I de flesta fall hade de demonstrationståg som det här handlar om 
inte sökt och fått tillstånd – men de verkar i allmänhet inte ha slagits 
ned med våld av myndigheterna. Så blev det den 1 maj, och nästan 
sexhundratusen människor deltog i olika förstamajtåg i hela landet. 
 Demonstrationståget var fortfarande inte självskrivet när vanliga 
män niskor i Sverige valde metod för att framföra politiska krav, men 
uppenbarligen hade myndigheterna vid denna tidpunkt till stor del 
gett upp kampen mot demonstrationståget. Det tycks som att demon-

strationsfriheten i praktiken var tämligen utsträckt – men några lag-
liga garantier fanns inte under det demokratiska genombrottets år, 
och sådana kom också att dröja.

Den omstridda demonstrationsrätten

Under det sekel av politisk kamp som ledde fram till 1917–1921 års 
demokratiska genombrott var mötes- och demonstrationsfriheten i 
Sverige kringskuren av både lagar och praxis. Först år 1849 erkändes en 
egentlig mötesfrihet i svensk lag, en mötesfrihet som i teorin  utökades 
ytterligare med 1864 års strafflag. I praktiken tycks mötes friheten  ha 
varit stor fram till slutet av 1860-talet, och möjligen fram till mitten 
av 1880-talet. Däremot var det troligen relativt få människor som fak-
tiskt demonstrerade. Folkmöten verkar ha varit vida mer populära.

Ställda inför ett upplevt hot från den framväxande arbetarrörelsen 
införde regeringen, riksdagen och överståthållarämbetet i Stockholm 
mellan 1886 och 1889 flera stadgar och lagar som dels inskränkte 
 mötes- och demonstrationsfriheten i landet, dels kringskar vad som 
fick yttras vid möten och demonstrationer. Den nya lagstiftningen var 
otydlig och lämnade fritt spelrum för länsstyrelser, magistrater och 
kommunalfullmäktige att motarbeta offentliga möten och demon-
strationer, ett utrymme som användes flitigt i alla fall när det gäller 
arbetarrörelsen. Ännu så sent som 1909–1910 förekom inskränkning-
ar mot och trakasserier av arbetarrörelsen. Detta motstånd tycks till 
stor del ha givits upp när Sverige gick in i det demokratiska genom-
brottets år.

Någon lagstiftning gick dock ännu inte att få till. Under de politiskt 
oroliga 1920- och 1930-talen gjordes tvärtom flera framstötar i riks-
dagen för att inskränka mötesfriheten från liberalt och konservativt 
håll. Det kom att dröja ända till 1956 innan den kontroversiella §13 
gick i graven och Sverige fick en någorlunda modern lagstiftning om 
mötesfrihet. Mötes- och demonstrationsfriheten blev grundlagsfäst 
först 1975. Då hade det gått 85 år sedan den första  motionen i frågan 
hade lagts fram i riksdagen.

Demonstrationståget var en import av ett europeiskt kulturellt 
 fenomen. Det var borgerliga nationalliberaler och städernas småfolk 
som demonstrerade först. På 1880-talet gjorde den socialistiska arbe-
tarrörelsen demonstrationståget till sitt, men många samtida som stod 
till höger på den politiska skalan var skeptiska till fenomenet. Det 
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tycks inte bara ha dröjt innan konservativa krafter började demon-
strera själva – regering, riksdagshöger, länsstyrelser och kommun-
gubbar använde sin makt för att bekämpa demonstrationståg. Var 
klämde skon?

Ett ordentligt svar på den frågan får vänta på mer forskning. Klart 
är dock att i ett par betänkanden så sent som kring 1920 talar läns-
styrelser och polismästare ofta om ”s.k. demonstrationer”,7 som om 
de inte ens då ville kännas vid företeelsen. Den konservativa pressen 
ger också en viss inblick i hur högern såg på detta.  Demonstrationer 
fick ibland konservativt beröm för sin ordning, men pressen uttryckte 
sig ofta tämligen ljumt eller rent nedlåtande mot dem. Garibaldi tåget 
i Helsingborg 1862 avfärdades som ett harmlöst nöje, passande för 
skolbarn och ungdomar. Snarlik kritik mot arbetarrörelsens demon-
strationer är känd från 1880- och 1890-talen. Demonstrationer av-
färdades som politiskt betydelselösa, något som man inte borde lägga 
för stor vikt vid.

Hårdare föll orden under rösträttsdemonstrationerna våren 1902. 
Demonstrationer beskrevs då i högerpressen som ”oskick”, ”onödiga 
och ändamålslösa opinionsyttringar”, ”revolutionståg” och ”pöbelsam-
man dragningar”.8 Bakom tycks ligga en föreställning om att politik är 
något som borde bedrivas av statsråd och riksdagsmän i slutna rum, 
inte av vanligt folk i gatans offentlighet. Hantverkare och arbetare hade 
ju inte rösträtt, och var i många konservativas ögon inte legitima poli-
tiska subjekt. Därför var deras demonstrationer inte heller något att bry 
sig om. Högerpressen verkar vidare ha sett gaturummet som  apolitiskt, 
ett slags förlängd privatsfär där medborgare borde få röra sig utan att 
behöva bli störda av folkliga opinionsyttringar. Kampen om demonstra-
tionstågets legitimitet handlade alltså både om deltagar nas politiska 
kompetens och synen på vad politik borde vara. Under alla omstän-
digheter visar bondetåget att konservativa år 1914 var fullt beredda att 
själva anordna massdemonstrationer. Inställningen hade mjuknat.

Förutom de juridiska inskränkningarna i mötes- och demonstra-
tionsfriheten fanns det även kulturellt betingade sådana. Lagar och 
ordningsstadgor var könsneutrala, men kvinnor lyser med sin från-
varo i tidens demonstrationståg. Mindre grupper kvinnor dök upp i 
enstaka tåg, men demonstranten var i allmänhet en man. Inte minst 
är det slående att Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
 mellan 1902 och 1921 arrangerade blott ett demonstrationståg, i 
 Göteborg den 2 juni 1918. Detta handlade säkert om att kvinnor till 

stor del stod utanför det politiska livet, men kan också ha haft att göra 
med att gatan som offentlig plats i samtiden kopplades samman med 
så kallade offentliga kvinnor, det vill säga prostituerade. Arbetarkvin-
nor deltog dock flitigt i livsmedelsprotesterna våren 1917 och tusentals 
arbetarkvinnor gick i täten för en socialdemokratisk livsmedels-
demon stration i november 1918, något som pekar på att kvinnor ur 
de lägre samhällsskicken kunde ha lättare att ta till gatan i politiska 
syften än medelklasskvinnor.

Den här skissen över den svenska demonstrationsfrihetens historia 
1849–1921 visar hur segt motståndet mot demokratisering var, och 
hur lång kampen blev. Demonstrationsfrihetens svenska historia gick 
inte från ett framsteg till ett annat. Efter några inledande årtionden 
med en relativt stor mötesfrihet (men få faktiska demonstrationer) 
stiftades från mitten av 1880-talet lagar som dels begränsade demon-
strationsfriheten, dels krympte utrymmet för vad som gick att uttrycka 
under en demonstration, och ännu runt år 1910 förekom betänkliga 
inskränkningar i både mötes- och demonstrationsfriheten för landets 
socialister. Det var först på 1910-talet, om ens då, som demonstratio-
nen accepterades som opinionsyttring av makthavare och myndig-
heter. Parlamentarismen och den (nästan) allmänna rösträttens seger 
1917–1921 ledde inte heller till att mötes- och demonstrationsfrihet 
skrevs in i grundlagen. Så här hundra år senare är det värt att fram-
hålla, att det Sverige som trädde fram efter det demokratiska genom-
brottet inte var en färdig och fullbordad demokrati. Så inte heller i dag.
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RÖSTRÄTTENS GARDEROB
Kvinnor, kropp, kläder

MARIA CARLGREN & LINDA FAGERSTRÖM

– Sköt om rösträttens garderob, det är en större mission än man i 
hastigheten kan tänka sig. Vår popularitet beror i viss mån på den.1

Repliken är hämtad från Elin Wägners roman Pennskaftet från 1910. 
En grupp rösträttskvinnor diskuterar det viktiga klädvalet inför nästa 
dags politiska möte. Cecilia, som är ny i rörelsen, förmanas av fru 
Horneman att komma ihåg både dräkten och den nya hatten.

Rösträttskvinnorna använde en rad strategier för sitt yttre och sin 
klädsel. Att klä sig elegant och moderiktigt för att undvika kritik var 
den viktigaste. En annan innebar att klä sig med attribut hämtade ur 
herrgarderoben, för att kunna ta plats på den manligt kodade politiska 
arenan. Några av kvinnorna anammade idén om att klä sig uttalat 
ideologiskt och använde det som kallades reformklänningen. Att klä 
sig enhetligt och uniformt var också en strategi.

Garderoben, det vill säga plaggen och deras snitt och stil, är vårt 
främsta intresse här. Och särskilt i relation till de kroppar som bar 
plaggen: rösträttskvinnornas. Vilken betydelse hade kläderna för att 
dessa kroppar – vars innehavare aldrig tidigare betraktats som full-
värdiga medborgare – nu skulle kunna ses som likvärdiga samhälls-
subjekt?

Vi arbetar med konstvetenskapliga metoder, där bilder fungerar 
som empiri och historisk källa. Genom bildanalys, att iaktta och tolka 
bilder från tiden, kan vi alltså på ett plan ”se in i” rösträttsrörelsen. 
Jämte bilderna har vetenskapliga texter, dåtida skönlitteratur och tid-
ningsartiklar fungerat som källmaterial.

KLÄDDA FÖR KAMP. Advokat Eva Andén 
i plagg ur herrgarderoben: stråhatt, 
skjorta och slips. Elin Wägner bär strikt 
dräkt med diskreta accessoarer: berlock 
i halskedja och kuvertväska. Kvinnan 
intill har moderiktigt broderad blus till 
hatt med blomsterapplikation och 
nackrosett.

c

Rösträttskvinnorna påstods 
ibland inte vara riktiga kvinnor. 
Deras politiska engagemang 
sades ha förfulande effekter, 
som gjort dem manhaftiga och 
könlösa. Å andra sidan fanns 
uppfattningen om kvinnor som 
utseendefixerade våp, oför-
mögna till politisk handling. 
Maria Carlgrens och Linda 
 Fagerströms kapitel visar att 
klädsel var en viktig strategi i 
rösträttskvinnornas balansgång 
mellan dessa fördomar och 
därtill ett effektfullt vapen i 
 kampen för att bli politiska 
 subjekt.
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Manhaftiga ragator eller ytliga damer?

För att förstå den vikt som rösträttskvinnorna lade vid sitt yttre, är det 
betydelsefullt att känna till hur upptagna deras motståndare var vid 
just detta: hur de såg ut och klädde sig.

Författaren Hjalmar Söderberg påstod exempelvis 1909 i tanke-
boken Hjärtats oro att kvinnor som vill ha rösträtt är fula, bittra och 
okvinnliga. Själv hade han åtminstone aldrig träffat någon ”kvinnlig 
kvinna” – det vill säga en vacker kvinna – som brytt sig om rösträtt. 
Rörelsens kvinnor var, menade han, oftast ”som kvinnor misslyckade”.2

Söderberg, känd motståndare till kvinnlig rösträtt, återger i samma 
bok en verklig eller fantiserad händelse, där han i danska staden 
Dragør lyckas smygkika på de avklädda kvinnorna i badhusets omkläd-
ningsrum. ”Där har jag en vördig matrona”, rapporterar han, och fort-
sätter: ”hon ser gräsligt sedlig ut och är ful som fan: hon heter Maren. 
Hon ser sedlig ut fast hon är naken: då kan man förstå att hon inte är 
vacker… Hon ser, förbanna mig, ut som en rösträttskvinna!”3

Rösträttskvinnorna utmålades ofta av samtida kritiker som onatur-
liga och okvinnliga. I veckobladet Strix skrev redaktören och utgivaren 
Albert Engström att kvinnor som engagerade sig politiskt var ”ett 
oting som bör klippa sitt hår och tala i bas”.4 Sådana, kan man gissa, 
som han karikerade i teckningen på tidskriftens omslag i januari 1908: 
manhaftiga ragator och skelande, gråhåriga ungmör.  

Den stil många kvinnliga intellektuella och konstnärer under 1900-
talets första decennier använde för att markera en emanciperad till-
varo – herrkläder med kavaj, väst och byxor – anammades av en del 
rösträttskvinnor. Vad de emellertid riskerade då var att beskyllas för 
att varken vara kvinna eller man, utan ett ”neutrum”. Denna retoriska 
skräckfigur användes ofta i debatten, ibland med moralisk-religiösa 
övertoner. Kyrkoherden Henrik Ringius menade exempelvis att kvin-
nor som engagerade sig i rösträttsfrågan skulle riskera att bli ett 
mänskligt neutrum och varken kunna fylla kvinnors eller mäns upp-
gift i skapelsen.5

Då Elin Wägner 1909 närvarade vid en rösträttskongress i London 
iakttog hon noggrant deltagarnas utseende mot bakgrund av beskyll-
ningarna, som framfördes både i Sverige och internationellt, om att 
rörelsens kvinnor skulle vara osedvanligt fula och manhaftigt klädda. 
Dock, rapporterade hon, var det ”icke lätt att upptäcka mycket av vare 
sig ’rösträttsfurien’ eller ’neutret’, utan kongressdeltagarnas utseende 

tycktes bekräfta påståendet, att de ’för att vara rösträttskvinnor’ hade 
rikligt af både skönhet, gamla spetsar och briljanter att visa”.6

Rösträttskvinnorna var alltså angelägna om att inte viftas bort som 
obetydliga på grund av alltför anspråkslösa kläder. Men metoden att 
använda klädsel som politisk strategi förlöjligades också. Ett exempel 
finns i Edvard Forsströms karikatyr ”Suffragetternas mobilisering”, 
som publicerades i skämttidningen Puck 1912 (se föregående sida). Där 
mönstrar den elegant klädda journalisten Else Kleen, signaturen 
Gwen, rösträttens garderob som vore hon ett befäl i det militära. Hen-
nes ”trupp” består av en rad uppsträckta rösträttskvinnor, lika snyggt 
och moderiktigt klädda som någonsin Gwen. Else Kleen (se även bild 
s. 360) skrev modejournalistik med samma engagemang som hon stred 
för rösträtten. Att hon som yrkesarbetande kvinna både var engagerad 
i rörelsen och samtidigt skrev om något så fåfängt som mode, bröt på 
flera sätt mot en konventionell uppfattning om kvinnors handlingsut-
rymme –  vilket, kan vi anta, var provokativt. Inte konstigt att hon 
tilldrog sig karikatyrtecknarnas uppmärksamhet.

Det faktum att många rösträttskvinnor likt Kleen tillhörde den väl-
utbildade och ekonomiskt bemedlade medelklassen, hade förstås be-
tydelse när det gällde kläder. Alla kvinnor som deltog i kampen hade 
inte råd att klä sig elegant och moderiktigt.

Kata Dalström, en av Socialdemokraternas viktigaste agitatorer 
 under 1910-talet, var mycket bekant med detta dilemma. Hon klädde 
sig alltid efter situationen, väl medveten om sin dubbla position som 
överklassdam och agitator för arbetarkvinnornas rättigheter. För att 
inte förknippas med urmodiga överklassfasoner valde Dalström bort 
ett elaborerat yttre. En överdrivet tjusig klädsel riskerade dessutom att 
ge luft åt den fördomsfulla uppfattningen om att kvinnor enbart in-
tresserade sig för ytliga ting, var omogna och därför oförmögna till 
kritiskt reflekterande. Med opretentiös klädsel följde däremot trovär-
dighet, eftersom en enkelt klädd kvinna inte kunde viftas bort som 
ytlig och fåfäng. 

Ändå framträdde Dalström, förmodligen av misstag, elegant klädd 
vid ett politiskt möte under en av sina många föredragsturnéer. Det 
var 1911 och lokaltidningen var snabb att ironisera över saken. ”Trots 
att hon vill vara proletärkvinna”, stod det spetsigt, ”kunde hon dock 
inte förneka sig det lilla nöjet att bära sidenblus och under hennes haka 
prå lade en stor och till synes dyrbar brosch av gammalt silver.”7 

Vanligtvis var ändå Kata Dalströms föredragsklädsel strategiskt vald 

”GRÄSLIGT SEDLIG OCH FUL SOM FAN”. I Albert 
Engströms tecknade nidbild på omslaget 
till satirtidskriften Strix 1908 skildras 
rösträttskvinnor som råbarkade figurer 
med läsglas ögon, klädda i välknäppta 
blusar med håret flätat, i kringlor eller 
knut mitt uppe på huvudet.

TRUPPERNA MÖNSTRAS. I Edvard Forsströms 
teckning från 1912 granskas en grupp röst-
rättskvinnor av sin ledare, modejournalisten 
Else Kleen (Gwen), till vänster i mörk hög 
hatt. Liksom kvinnan till höger bär hon 
promenaddräkt med hög midja som visar 
hur empire modet från Napoleontiden kom 
tillbaka under början av 1910-talet. Deras 
kavajer har långa skört baktill som på en 
frack. Hela gruppen bär fjäderprydda, stiliga 
hattar till sina moderiktiga dräkter; flera har 
kompletterat klädseln med paraplyer och 
muff, en cylinderformad päls som håller hän-
derna varma. Teckningens stora detaljrike-
dom vittnar om konstnärens goda iakttagel-
seförmåga, och vi kan därför utgå från att 
bilden erbjuder en verklighetsnära skildring 
av hur rösträttens garderob kunde ta sig ut i 
början av 1910-talet.

TILLFÄLLET STYR KLÄDSELN. Socialdemokra-
ten och rösträttskvinnan Kata Dalström, 
som kom från en ekonomiskt privilegie-
rad bakgrund, poserar i fabrikstillverkad 
yllekappa av enkelt snitt. I början av 
1900-talet blev färdigsydda plagg, särskilt 
kappor, allt vanligare. Industritillverkade 
kläder var mindre kostsamma än skräd-
darsytt och användes därför främst i 
fattiga familjer. Under sina otaliga offent-
liga politiska föredrag valde Kata Dal-
ström klädsel för att harmoniera med sin 
publik, inte med sin ekonomiska ställning 
– och då fungerade ull bättre än siden.
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med tanke på publikens sammansättning. Då hon vid ett tillfälle, ele-
gant klädd, deltog i en middagsbjudning strax före ett politiskt fram-
trädande, rusade hon plötsligt upp, orolig över att bli försenad. När 
hennes sällskap informerade om att det var god tid ännu, förklarade 
hon att extra tid behövdes för ombytet till enklare kläder. Hon be-
hövde en framtoning som passade bättre med tanke på kvällens för-
väntade publik: kvinnor som knappast hade råd med sidenblusar.

Den politiska kroppen och brottet mot normen

Vid tiden för rösträttsrörelsens framväxt i Europa var kontinenten 
ännu starkt präglad av franska revolutionen, som då bara låg drygt ett 
sekel tillbaka i tiden. Trots att revolutionen omformade synen på sam-
hällets styrelseskick i grunden, levde monarkins mansbaserade, andro-
centriska system för makt, samhällsstyre och politik kvar; dessa om-
råden sköttes ju av män även efter monarkins fall.

Man kan formulera det som att då individen, kungen – och helt 
konkret hans kropp – inte längre representerade staten och garante-
rade dess stabilitet övertogs ansvaret i stället av en grupp kroppar, en 
kår (på franska corps, vilket betyder både kropp och kår). Tillsammans 
delade denna grupp, det vill säga de manliga medborgarna, nu på den 
politiska bördan – det revolutionära brödraskap vi känner från strids-
ropet om frihet, jämlikhet och broderskap. Trots att kungen och enväl-
det var borta upprätthölls alltså en viss kontinuitet genom att monar-
kins manliga tronföljd bestod, om än i ny form. 

Denna könsblockering, som vi kan kalla den, dröjde sig kvar under 
seklet som följde på revolutionen. Den medborgare som runt år 1900 
i ett offentligt sammanhang agiterade för politisk och samhällelig för-
ändring förväntades inte vara kvinna, och således inte bära damkläder. 
Genom att ändå göra så, markerade rösträttskvinnorna avstånd till 
den gamla föreställningen om att endast män kan vara politiska sub-
jekt. En kropp som genom kläder markeras som kvinnlig och sam-
tidigt utför politiska handlingar – som att hålla tal – ifrågasatte helt 
enkelt etablerade föreställningar om vad vissa kroppar kan göra.

En människa som genom ett ordnat, välklätt yttre signalerade kon-
ventionell borgerlig kvinna, men samtidigt genom ord och handling 
var radikal politisk agitator, bröt dramatiskt mot etablerade normer. 
Kom bi nationen borgerlig kvinna–politisk agitator orsakade ett slags 
kortslutning i omgivningens perception. Krocken mellan utseende och 

handling var oväntad och väckte nyfikenhet. Vad var detta? Hur  skulle 
fenomenet förstås, läsas, tolkas? Osäkerheten förbryllade och fascinera-
de och utövade därför också stark dragningskraft. Den gav uppmärksam-
het åt rösträttskvinnorna och i förlängningen åt deras politiska mål.

I Storbritannien, där suffragetterna förde en fysiskt våldsam kamp 
för rösträtt, var klädseln en explicit del i strategin för att ge rörelsen 
politisk legitimitet. Kvinnliga gatuförsäljare av tidningen The Suffra
gette instruerades att klä sig i sina snyggaste kläder. En annan av rörel-
sens tidningar, Votes for Women, konstaterade 1908 att ”dagens suffra-
gett är läckert och korrekt klädd eftersom hon upplever att hon, i 
syfte att hedra saken hon representerar, på alla sätt bör leva upp till 
sina högsta ideal. Därför är klädedräkten för henne vid alla tidpunkter 
en betydelsefull sak.”8 En av den brittiska rörelsens viktigaste före-
trädare, Sylvia Pankhurst, menade att flera suffragetter gladeligen 
spenderade lite mer pengar på kläder än vad de egentligen hade råd 
med, hellre än att dömas ut som omodernt klädda och därmed riskera 
att skada the cause.

Textil, i betydelsen klänningstyg i blusar, kjolar och hattar, blev 
alltså som material betydelsebärande i det möte mellan politik och 
kropp som klädsel representerar nu såväl som då. Visuella, estetisk-
konstnärliga och politiska dimensioner sammanföll i rösträttsrörelsen. 
Det vi nu kallar visuell kultur var en integrerad del av den politiska 
kampen.

Moderiktig, exklusiv och elegant

Signe Bergman, som var ordförande i Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt (LKPR) 1914–17, får här utgöra exempel på den stra-
tegi enligt vilken rösträttskvinnorna klädde sig modemedvetet. På ett 
fotografi från ordförandeperioden sitter hon med stolt hållning, när-
mast tronande, i en brokadklädd länstol med hög rygg och betraktar 
oss med distinkt blick. Hennes sammetsklänning har midjan markerad 
med skärp och en rad klädda dekorknappar mitt fram. En värmande 
pälskrage, en stola, ligger mjukt draperad över axlarna. I klänningens 
djupa v-ringning har en vit spetsblus med en höghalsad krage fällts in 
– en viktig dåtida modedetalj som hölls uppe med skenor av valfisk-
ben, trä eller metall.

Den position Bergman intar – rakryggad i en länstol med fast blick 
– ska uppfattas som en politisk handling. Sittandet har genom  historien 

KLÄDERNA GÖR RÖSTEN SYNLIG. Porträttfoto 
av Signe Bergman, ordförande i LKPR 
1914–17.
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förbundits med härskande män, sällan kvinnor. Den raka, höga stolen 
och den sträckta nacken har markerat en manlig maktposition, som 
uttrycket ”att sitta vid makten” påminner om.

Hållningen och blicken känner vi igen från konsthistoriens många 
bilder av härskare. Pälsen över axlarna leder tankarna till kungapor-
trätt där regenter poserar i pälskantade mantlar, men också till den 
kristna kyrkans ämbetsdräkt där stolan ligger över präst- och biskops-
axlar för att markera arbetsbördans tyngd. Till detta kommer den vita 
höghalsade kragen i Bergmans klänning, som markerar den ståtliga 
hållningen och leder blickarna till hennes hals och, om man så vill, 
hennes röst – hon är ju en rösträttskvinna.

Att klä sig elegant och moderiktigt, vilket vid den här tiden betydde 
att klä sig enligt det förhärskande ”parisermodet”, gav rösträttskvin-
norna styrka, kraft och patos som de visste att använda sig av. Detta 
gällde inte minst när de framträdde vid politiska möten: en rösträtts-
kvinna i talarstolen var inte bara tvungen att tänka på vad hon sade, 
utan också hur hon såg ut.

En otäck gammal hattfuling 
och de livsfarliga hattnålarna

Fru Horneman stod i ett hörn och talade livligt med adjunkten Vall-
mark, som såg alldeles olycklig ut. 
 – Kära barn, sade hon, du måste ha en ny hatt. Du kommer att 
synas ganska mycket på mötet och som presskommitté måste du tala 
med alla journalisterna. Kan du verkligen försvara för ditt rösträtts-
samvete, att pressen skall gå hem och förbinda rörelsen med den där 
otäcka, gamla hattfulingen? Hur mycket vill du ge för en hatt? 
 – Vad som helst, sade adjunkten med förtvivlans generositet. Men 
låt oss gå genast. När vi fått rösträtt, tar jag till min gamla kära hatt 
igen. 
 – När jag tänker rätt på saken, blir vi allt tvungna att skaffa dig en 
snygg blus också, fortfor fru Horneman obarmhärtigt. Vad jag är 
glad, att promenaddräkten hållit sig så bra sen i fjol.9

Ordväxlingen är hämtad ur Elin Wägners tidigare citerade roman 
Pennskaftet från 1910. Fru Horneman, som i boken är rörelsens ledar-
figur, inskärper det otänkbara i att adjunkt Vallmark ska represen tera 
rösträtten iklädd gammal blus och därtill en ”hattfuling”. Att en snygg 
fasad ibland upplevdes som ett nödvändigt ont förstår vi – så snart 

TRENDIG TURBAN. På detta rösträttsvykort 
bär Elin Wägner turban med fasanfjädrar, 
en vanlig hattdekoration. Under 1910- talet 
inspirerades europeiska kläd skapare av det 
som då kallades orientalisk stil och hattar 
av turbantyp var högsta mode. Även kvin-
nan på omslaget till första utgåvan av 
Wägners roman Pennskaftet från 1910 bär 
höghalsad blus och turban (se s. 117, i 
kapitlet ”Från tågresor till sociala medier”).

c

HATTPARAD PÅ FREDSKONGRESS. Rösträtts-
kvinnor på internationell fredskongress i 
Haag 1915, då hatten var självklar i varje 
välklädd kvinnas garderob. Fotografiet 
illustrerar variationsrikedomen; här syns 
hattar i filt och halm, med höga och låga 
kullar, breda eller smala brätten, prydda 
med fjäderplymer, tyll och rosetter eller 
blomapplikationer. I bildens mitt, svart-
klädd med vit utanpåliggande krage, står 
Emilia Fogelklou. Elin Wägner, längst till 
höger, bär hatt med volym i dekorationen.

c c
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 röst rättsmålet är uppnått vill Vallmark fortsätta använda sin gamla 
hatt.

Också verklighetens rösträttskvinnor lade, likt huvudpersonerna i 
Pennskaftet, stor vikt vid att i pressens och allmänhetens ögon framstå 
som hela, rena och välklädda – och allra helst med elegant hatt. Roma-
nens författare Elin Wägner lade sig själv vinn om att bära vackra 
hattar, och vi kan vara ganska säkra på att hon hade denna strategi i 
åtanke då hon på rösträttsvykortet från 1910-talet (se s. 90) poserar i 
stor, generöst draperad turban med ett knippe dekorativa fasanfjädrar 
instuckna på sidan. Hon ger intryck av att nästan huka under tyngden 
av ett påbjudet modeideal med konstfullt utformade och svårburna 
hattar – ett ideal hon inte desto mindre insåg betydelsen av att anam-
ma i ett representativt sammanhang som detta.

Eleganta huvudbonader var alltså betydelsefulla för att framstå som 
välklädd och därmed trovärdig. Samtidigt innebar de, liksom röst-
rättskvinnornas klädsel i stort, en balansgång mellan respektabilitet 
och fåfänga – det gällde att vara tjusig men inte överdrivet dekorerad. 
Variationen var stor. På ett fotografi från Haag 1915 (se föregående 
uppslag) syns bland andra Elin Wägner och Emilia Fogelklou posera 
med andra kvinnor för en gruppbild, där de nästan ger intryck av att 
agera hattparad. 

Rörelsens kritiker uppehöll sig gärna vid det faktum att dyrbara, 
stora hattar kunde förknippas med ytlighet och oförmåga till kritisk 
tankeverksamhet. Den konservative litteraturhistorikern och kritikern 
Fredrik Böök gav uttryck för detta i Svenska Dagbladet 1910, då han 
recenserade Pennskaftet. ”Hvem har icke”, skrev han, ”med förvåning 
och grubbel sett jättestora eleganta hattar dyka upp på hufvuden, man 
trott fyllda af statistik öfver männens brott och orättvisor”. Att ett 
huvud kan användas både för att formulera politiska resonemang 
och bära upp en bredbrättad hatt ter sig för honom djupt motsägelse-
fullt, ja nästan obegripligt. I raljerande ton fortsätter Böök sedan 
 tankegången, och gissar att hattarnas storlek motsvarar den kraft med 
vilken ”männens despotism” en gång ska sprängas i luften av dessa 
kvinnor.10

I riksdagens första kammare argumenterade 1914 riksdagsmannen, 
predikanten och psalmförfattaren Carl Boberg mot rösträtten med 
hänvisning till att kvinnor, om de valdes till riksdagsledamöter, skulle 
skymma sikten i möteslokalerna med sina bredbrättade hattar. Dess-
utom, anförde Boberg, utgjorde de vassa hattnålarna en stor risk för 

kroppsskada i folksamlingar, varför kvinnor med hattnålar var otänk-
bara som parlamentariker.11

Modet och det moderna livets möjligheter

Under 1900-talets första decennier följde modet samhällets snabba 
sociala förändringar på ett sätt ingen upplevt förut. Moderna kvinnor 
krävde nu kläder som lät dem delta i det moderna livet – och i förläng-
ningen också ta plats på en föränderlig samhällsarena. Tydligast blir 
det i 1920-talets knäkorta klänningar med rak silhuett, som faktiskt 
underlättade kvinnors rörelser och uppmuntrade till idrottande och 
sport, men också pekade mot en friare tillvaro bortom köns- och klass-
baserade konventioner.

Redan under 1910-talet hade kvinnor börjat överge sekelskiftets 
korsetterade S-siluett till förmån för tubformade raka kjolar. Att 
 skiftet emellertid varken var enhetligt eller synkroniserat syns på 
 fotografiet från 1911, där Valborg Olander och Ellen Hagen står i 
 talarstolen i samband med den internationella rösträttskongressen 
som då hölls i Stockholm. Trots att de framträder som representanter 
för en gemensam sak, skiljer sig deras kläder sig åt och markerar den 
differentiering och mångfald som fanns i tidens mode. 

Hagens höghalsade, vita spetsklänning under en elegant cape vitt-
nar om att sekelskiftets dekorativa jugendstil levde kvar några år in på 
1910-talet, även om korsetteringen blev lättare. Klädernas svängda 
linjer finns också i den generösa håruppsättningen, som formar en 
voluminös valk runt huvudet. Frisyren är typisk för decenniet efter 
sekelskiftet och är densamma som Signe Bergman har på den tidigare 
nämnda porträttbilden.

Olander representerar på fotografiet en annan stil, som är striktare 
och drar en smula mot herrmode. I kjol med hög midja och höftlång 
kavaj i samma tyg framtonar hon nästan som uniformsklädd – ett 
 intryck som förstärks av det breda skärpet i midjan och den tunga, 
nästan hjälmlika hatten i form av en draperad cylinder. Över kavaj-
slaget ligger en broderad vit krage med vågkant, som i sällskap med en 
höghalsad vit blus förvisso skänker klädseln en prägel av mer konven-
tionell femininitet. Hatten och de broderade kavajslagen för även 
 tankarna till kosackernas dräktskick, som inspirerade europeiskt mode 
vid den här tiden. Under 1910- och 20-talen kallades lårlånga jackor 
kasack, kosackernas ord för livrock. 

DON EFTER PERSON. Med vida, ljusa brätten 
verkar Ellen Hagens kvarnstenshatt 
nästan sväva över hennes huvud. Valborg 
Olanders mörka och mer kompakta hatt 
är cylinder formad och saknar brätten.



96 97

Herrkostymer och antimode

Som lärare och skribent var det naturligt för Valborg Olander att klä 
sig på ett sätt som markerade hennes identitet som utbildad, intellek-
tuell och yrkesarbetande kvinna. Olanders dräkt är ett exempel på 
”professionella kläder”, det vill säga bekvämare plagg för arbete och 
vardag. De gjorde sitt intåg efter sekelskiftet då allt fler kvinnor arbe-
tade utanför hemmet, samtidigt som exklusivt dammode i samhällets 
övre skikt fanns kvar. Under 1910-talet verkade alltså flera olika mode-
rörelser parallellt, vilket var en ny företeelse.

Fotografiet av Elin Wägner, som betraktar stapeln med de omkring 
350 000 underskrifter som 1913–14 samlades in till stöd för kvinnlig 
rösträtt, är välkänt (se s. 181, i kapitlet ”Minnet av kvinnors rösträtt”). 
På bilden är hon klädd i rak, mörk kjol, ljus, kraglös blus och hatt med 
mjuka brätten – enkla plagg som tillåter rörelse och signalerar hand-
lingskraft och rationalitet. Detta är en  kvinna som vill kunna röra sig 
obehindrat utan hänsyn till de begränsningar som en dräkt med dyr-
bar spets och en bredbrättad kvarnhjulshatt kräver.

Redan i slutet av 1800-talet hade västvärldens rådande klädnorm 
utmanats av intellektuella kvinnor som börjat låna ur herrgarderoben. 
Särskilt i Paris klädde sig många kvinnliga konstnärer under 1900- talets 
första decennier i kostym och klippte håret kort. Ofta lånade de attri-
but från herrgarderoben: kavaj, slips, fluga och så småningom byxor. 
Plaggen blev markörer och fungerade som visuella tecken på att det 
dominerande kvinnoidealet utmanades och ifrågasattes av dem som 
bar kläderna.

Ett känt exempel är bokhandlaren och förläggaren Sylvia Beach, 
som i Paris 1919 öppnade boklådan Shakespeare & Co. Hon brukade 
bära löst sittande sammetskavaj med stora fickor, kravattlik rosett i 
halsen och lågklackade skor. I samma stad levde då konstnärsparet 
Natalie Barney och Romaine Brooks, som klädde sig i frack och cha-
peau claque, hög svart hatt. Här fanns också den svenska författaren 
Ulla Bjerne, som i sina memoarer Botad oskuld beskriver att hon i Paris 
under 1910-talet klädde sig i skjortblus med pärlgrå sidenväst, kavaj, 
panamahatt och rottingkäpp (se bild nästa sida).12

I samma stil klädde sig de svenska rösträttskvinnorna ibland, vilket 
syns i fotografiet där Eva Andén står intill en tidningsläsande Elin 
Wägner (se s. 84, kapitlets första uppslag). Andén har stråhatt och vit 
skjorta med slips till mörk lång kjol. Slipsen anspelar tydligt på den 
manliga kostymen, en association som stärks av stråhatten, det  stärkta 

MED PLAGG LÅNADE UR HERRGARDEROBEN. 
I Isaac Grünewalds porträtt från 1916
bär den svenska författaren Ulla Bjerne 
kostym med väst och byxkjol – ett sätt 
att markera sin identitet som fri kvinna.

BEKVÄMT ANTIMODE. Ellen Key i reformklän-
ning på Henry B. Goodwins porträttfoto-
grafi från 1917. Plagget var ledigt, enkelt 
och flärdfritt. Avsaknaden av detaljer 
markerade avstånd från samtida ideal om 
elegans och flärd. Mjukt linnetyg innebar 
stor rörelse frihet och enkla tvättrutiner.

tyget i skjortan och den mörka kjolen i ylletyg som påminner om en 
kostymbyxa. Hon tittar leende och roat med en bekväm blick in i 
 kameran medan hon håller tummarna innanför kjollinningen i en 
manligt konnoterad gest, som närmast påminner om en cowboy som 
stöder händerna mot sitt hölster.

Med attribut från kostymen sökte kvinnor frihet från den socialt 
och kulturellt konstruerade uppdelningen mellan två kön. Deras mål 
var tillgång till den manliga arenan, i det här fallet den politiska. Med 
sin klädsel markerade de närvaro i de politiska rum som fram till dess 
varit nästintill totalt mansdominerade.

Ytterligare en strategi fanns i rösträttens garderob, som tog sig ett 
ganska särpräglat uttryck: reformklänningen. Plagget förknippas i 
Sverige fortfarande främst med Ellen Key, som bär det på porträtt-
fotografiet från 1917. Klänningen i linnetyg har vida ärmar och rund 
halsringning med liggande spetskrage. Andra dekorationer saknas, 
med undantag av ett band som går runt halsen och kanske tillhörde en 
väska. Klänningen sitter helt löst och måste varit mycket bekväm.

Redan kring sekelskiftet hade kritik väckts mot den snabbt växande 
modeindustrins grepp om samhället. Begrepp som modeslav och 
 modets tyranni fanns redan då, och inte minst i konstkretsar ifråga-
sattes den kommers som modet representerade. Därtill fanns den 
 negativa kopplingen till självupptagenhet, fåfänga och ytlighet. På 
goda grunder kritiserades dessutom dammodet både för att vara 
opraktiskt och ohälsosamt – och intresset växte för alternativa sätt att 
klä sig, bortom industrins logik.

Reformdräktsrörelser startades därför i flera europeiska länder, med 
målet att åstadkomma ett antimode. Resultatet blev det politiskt lad-
dade plagg, som bars i avsikt att göra motstånd mot den etablerade 
ordningen: reform- eller emancipationsklänningen. Trots att den ska-
pats som politisk dräkt fick den inget större genomslag i den svenska 
rösträttsrörelsen. Förklaringen kan ligga i att dess estetik tycktes stäm-
ma överens med belackarnas kritik om rösträttskvinnorna som oatt-
raktiva och okvinnliga. Också de brittiska suffragetterna undvek re-
formdräkten.

Garderobens strategier

Något förenklat kan den elegant klädda Signe Bergman med päls över 
axlarna, Eva Andén i slips och stråhatt och sist Ellen Key med sin reform-
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SUFFRAGETTROSETTEN. För att synliggöra 
kampen lät den brittiska rösträttsrörelsen 
tillverka accessoarer som detta brosch-
liknande märke, som fästes på klännings- 
 eller skjortbröstet. Samtidigt fungerade 
märkena som souvenirer från möten och 
manifestationer – och försäljningen av 
dem genererade förstås inkomster till 
rörelsen.

klänning betraktas som representanter för de olika typer av feminism 
som rösträttsrörelsen härbärgerade. Både Bergman och Andén repre-
senterar den hållning som understryker individens möjligheter att, i 
liberalismens anda, göra fria val och därför klä sig precis som hon 
önskar.

En annan inriktning handlade om att se mode som en av flera  arenor 
där könsstereotypa ideal odlades, varför kvinnor i stället bör klä sig 
flärdfritt och ”naturligt”. Här återfinns Key, som kallade sig socialist, 
men vars familjeideal hade klart borgerlig underton. Med sin reform-
klänning tog hon ställning för tanken på en ursprunglig, essentiell 
kvinnlighet – en uppfattning som förvisso mötte kritik både inom och 
utanför rösträttsrörelsen.

Rösträttens uniform: den vita klänningen

Uttryck som ”kampen för rösträtt” leder tankarna till strid och kon-
flikt. Krigets metaforer och ritualer kan mycket riktigt skönjas överallt 
i rösträttsrörelsen. I Sverige såväl som i Storbritannien och Danmark 
användes vita klänningar som ett slags uniform. Syftet var att åstad-
komma massverkan vid stora möten. Trots att klänningarna inte var 
identiska eller sydda efter samma mönster, skänkte de i de kollektiva 
manifestationerna en känsla av samhörighet, gemenskap och enighet.

På bägge fotografierna till höger syns hur broderade standar bärs 
längst fram av unga kvinnor, klädda i vita klänningar. Flera av dem 
bär också studentmössor, som understryker deras ringa ålder. Vitt 
före faller alltså ha varit de unga kvinnornas färg vid rörelsens samman-
komster. De äldre kvinnorna, som ofta håller sig längre bak i följet, 
verkar ha föredragit klänningar i mörkare färger. Rösträttens garderob 
var inte bara knuten till ideologi och klass utan framstår också som 
skiktad efter ålder och generationstillhörighet.

Denna rösträttens inofficiella uniform var oftast sydd i tunt tyg 
 dekorerat med spetsar och volanger. Klädseln bröt mot omgivningens 
förväntningar, som knappast gick ut på att flickor i fladdrande som-
marklänningar betydde samhällsomstörtande verksamhet. Strategin 
motsade också alla fördomsfulla nidbilder om rösträttskvinnor som 
några enstaka manhaftiga nuckor; dessa horder av vackra unga kvin-
nor i böljande kjolar krävde ju bevisligen också rösträtt.

I Danmark kombinerades den vita klänningen med ett brett rött 
band. De brittiska suffragetterna använde lila och grönt tillsammans 

I VIT UNIFORM. Unga kvinnor i vita klän-
ningar syntes vid rösträttsmanifestationer 
i Stor britannien, men även i Danmark 
(övre bilden) och Sverige (nedre bilden). 
Det nedre fotografiet visar kvinnliga 
studenter som vid den internationella 
rösträttskongressen i Stockholm 1911 
tjänstgjorde som rösträttsmarskalkar, 
samlade kring standaret för International 
Woman Suffrage Alliance. Det formgavs 
av den svenska konstnären Eivor Hedvall 
och syddes med guldtråd på vit sidenbot-
ten av sömnadsateljén Licium i Stock-
holm. Rösträttsrörelsens många banér 
var betydelsefulla länkar till andra, redan 
etablerade organisationer som nykter-
hets- och arbetarrörelsen, där fanor och 
standar var självklara inslag i kampen för 
samhällsförändring.

c
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med vitt för att driva sin sak. Lila symboliserade värdighet, grönt stod 
för hopp och vitt betecknade renhet. Idén om att färgernas initialbok-
stäver: G som i green, W som i white och V som i violet, skulle stå för 
akronymen GWV, Give Women Votes, betraktas numera som en efter-
handskonstruktion. 

De olika klädstrategierna kan alltså uttrycka olika ideologiska ut-
gångspunkter. Men oavsett kvinnornas klädval – att representera sig 
som moderiktiga, klä sig med attribut från den manliga kostymen 
eller uttrycka likgiltighet inför modets svängningar och i stället klä sig 
bekvämt – var det strategier som syftade till att ge dem synlighet och 
legitimitet som politiska subjekt. Kläder fungerade alldeles tydligt som 
operativa verktyg i den politiska kampen.

Noter
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RÖSTRÄTTSSTANDARET var ett viktigt me-
dium för att skapa en känsla av identifika-
tion och enighet kring rösträttskampen. 
Här syr kvinnorna i den socialdemokra-
tiska kvinnoklubben i Frånö, Ångerman-
land, sitt eget standar med texten ”Vi 
fordra full med borgarrätt”.

c

Det talas ofta om att medierna 
i allt större utsträckning styr 
politiken. Men detta är inget 
nytt fenomen. Opinionsbild-
ningen och kampanjerna för 
rösträtt var också i högsta 
grad medieberoende. Ulrika 
Holgersson kartlägger rösträtts-
kämparnas olika kampmetoder 
i egenskap av medier samman-
länkande i ett större system, 
både likt och olikt det som 
dagens politiker försöker 
manövrera. Målet är att få 
perspektiv på politikens 
mediala villkor i vår egen tid, 
inte bara på nya möjligheter, 
utan också på de förändringar 
som gör demokratin sårbar. 

FRÅN TÅGRESOR 

TILL SOCIALA MEDIER
Rösträttens mediehistoria

ULRIKA HOLGERSSON

Vid uppehållet i den lilla orten Finnsta får den ogifta lärarinnan 
 Cecilia plötsligt sällskap i sin tågkupé på väg hem till Stockholm. Det 
är doktor Ester Henning som stiger på, högtidligt avvinkad av en 
hel delegation ur traktens ”kvinnliga societet”. Mötet inleder Elin 
 Wägners klassiska roman Pennskaftet från 1910:

– Doktor Henning tycks kunna glädja sig åt en sällsynt popularitet i 
Finnsta? 
 – Å, det är inte jag, sade doktorn blygsamt, men i sitt inre gladde 
hon sig över att den andra själv givit henne ett så osökt tillfälle att 
tala om sitt älsklingsämne. Ty fast hon just nu avslutat en föredrags-
turné och i tio dagar oavbrutet talat över samma text, så att stämban-
den voro angripna av rösträtt, var hon genast villig att börja på nytt. 
Hon var visserligen van att omvända i större skala, men hon hade en 
djup känsla för betydelsen av varje själ, som vanns för saken, och 
skulle med glädje offra sin resdag på Cecilia. Om det lyckades med 
henne, vore hon inte den första, som doktorn omvänt på de svenska 
stambanorna. Då Cecilia teg, fortsatte hon därför:
 – Nej, som sagt, det är inte jag, men rösträtten.1

Det Wägner beskriver var en vanlig erfarenhet inom den svenska röst-
rättsrörelsen för drygt hundra år sedan. Oändliga timmar tillbringades 
av rörelsens agitatorer, manliga såväl som kvinnliga, på de svenska 
järnvägarna, på turnéer som nådde de avlägsnaste platser och där den 
nattliga inkvarteringen inte sällan var ganska primitiv och  ersättningen 
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obetydlig. Varje individ som personligen kunde uppsökas ansikte mot 
ansikte var viktig för kampen. Inte minst tågkupéerna, ofta könssepa-
rerade, var fristäder där kvinnor kunde tala politik. 

Det fanns alltså en tid då politiskt intresserade tågresenärer kom i 
samspråk med sina medresenärer snarare än att sitta med huvudena 
nedböjda, uppslukade av de senaste nyhetsuppdateringarna via Face-
book, en bild från en politisk demonstration på Instagram, eller en 
ström av uttalanden med hashtaggar på Twitter. Det betyder dock inte 
nödvändigtvis att politiska kampanjer och opinionsbildning på den 
tiden var mindre medieberoende än vad de är i dag, bara att de bety-
delsefulla medierna var delvis andra och annorlunda. Före internets 
tid kunde till exempel en tågresa utgöra ett motsvarande ”känslorum” 
för politiskt deltagande. I det här kapitlet ska vi färdas tillbaka, från 
de sociala mediernas till tågresornas tid, för att till slut kunna säga 
något om vad vi har vunnit på den medie utveckling som har varit och 
– måhända – upptäcka om det är något som gått förlorat på vägen. För 
att detta ska vara möjligt anammar jag den breda syn på vad medier är 
som numera används allmänt inom mediehistorisk forskning. Medier 
är långt ifrån bara ”moderna massmedier”, utan omfattar alla slags 
föremål, tekniker, sammankomster och verksamheter som producerar 
eller kanaliserar något slags information: allt från rösträttsmärken, 
affischer, böcker, telefoni och press till möten, demonstrationer, fester, 
sånger och utställningar. Inte heller är alla dessa medier isolerade öar, 
utan ingår i ett system av relationer, där de återger eller kommenterar 
varandra. I kapitlet ska jag diskutera tematiskt – men också utifrån en 
viss kronologisk tråd – hur olika kategorier av medier användes i röst-
rättskampen och hur de hängde samman.

Mänskliga möten

Rösträttsrörelse, folkriksdagar, namninsamlingar och uppvaktningar

Den tidiga kampen för allmän rösträtt, som leddes av liberaler och 
socialdemokrater, krävde en gemensam organisation. Man behövde 
hitta former för att mötas och samlas och så växte den så kallade röst-
rättsrörelsen fram steg för steg genom bildandet av lokala rösträttsföre-
ningar, ett slags mediala plattformar utifrån vilka rösträttskampen 
kunde slå rot. På initiativ av socialdemokratiska nykterhetskämpar 
bildades i januari 1886 landets sannolikt första rösträttsförening, All-
männa rösträttsföreningen i Stockholm. Den följdes av en förening i 

MUSIK OCH POLITIK blandades när den 
unga arbetarrörelsen en söndagsefter-
middag sommaren 1890 kallade till 
”rösträtts demonstration” vid Lill-Janssko-
gen. Längst ner den resolution som 
antagits vid tidigare liknande möten.

c
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Östergötland som drev på utvecklingen i resten av landet, och med 
hjälp av bland annat flygblad, brevkontakter och upprop fanns redan 
1889 föreningar eller förberedelser till föreningar från Malmöhus till 
Norrbotten. I januari 1890 var man så redo att hålla det första all-
männa svenska rösträttsmötet. 

Som Magnus Olofsson beskriver i sitt kapitel om demonstrations-
rätten var det i Sverige vid denna tid långt ifrån en självklar rättighet 
att samlas och uttrycka sina åsikter. Yttrande- och församlingsfrihet 
blev därför initialt viktiga frågor att driva för rösträttsrörelsen. Ett 
första naturligt steg mot att säkra dessa friheter liksom mot att införa 
allmän rösträtt var förstås att få in fler demokratiskt sinnade represen-
tanter i riksdagen och engagera de meningsfränder som trots allt redan 
satt där. I detta inledande skede använde man sig av vad som senare 
kallats en pingpongteknik2: rösträttsrörelsen påverkade riksdagsmän 
att motionera i rösträttsfrågan, riksdagsmännen kunde hänvisa till det 
folkliga stödet i sina motioner, rörelsen antog sedan resolutioner till 
stöd för motionerna, uttalanden som i sin tur kunde användas i riks-
dagsdebatten. Det skedde alltså en sorts medial rundgång. Men ganska 
snart blev det tydligt att sådana metoder – jämte möten, föredrag av 
resetalare och så vidare i rösträttsföreningarna – inte var tillräckliga. 
Det var i detta läge som idén om anordnandet av en folkriksdag blev 
aktuell, det vill säga en församling utanför parlamentet som till skill-
nad från detta var vald utifrån den allmänna rösträttens principer. På 
så sätt skulle man kunna statuera ett respektingivande exempel och 
skapa en ännu mäktigare tribun från vilken man kunde utöva påtryck-
ningar på de makthavande politikerna.

Folkriksdagstanken var inte på något sätt ny. Den hade använts av 
den arbetarförankrade brittiska rösträttsrörelsen, chartismen, på 1830- 
talet. Att faktiskt förverkliga idén var emellertid ett stort företag som, 
om det misslyckades, skulle innebära ett stort nederlag. För att und-
vika detta beslutade rösträttsrörelsen om ett villkor: 200 000 röst-
berättigade skulle skriva under en lista där de förklarade sig villiga att 
delta i själva folkriksdagsvalet. Det blev en omfattande uppsökande 
kampanj. Listor lades ut i affärer och på tidningsredaktioner. Röst-
rättsföreningar, fackliga organisationer och frikyrkor distribuerade 
listorna bland sina medlemmar och kampanjarbetare knackade dörr. 
Man skickade upprop till tidningarna, ordnade möten, bearbetade 
ledar skribenter och sände ut resetalare. När resultatet till slut räkna-
des hade man fått ihop 205 000 underskrifter, till en överväldigande 

majoritet manliga. I själva valet till folkriksdagen, som kom att hållas 
vid årsskiftet 1892/1893, avlämnades sedan 149 856 godkända valsed-
lar, förvisso färre än antalet namn på den föregående petitionen, men 
trots allt över 40 000 fler än antalet röstande i det senaste ordinarie 
riksdagsvalet. Valsedlarna utgjordes förstås också enbart av listor med 
socialdemokratiskt och/eller liberalt sinnade kandidater. 

När Sveriges första folkriksdag samlades den 13 mars 1893 på 
 Rege ringsgatan i Stockholm bestod den således av två politiska grup-
peringar, varav endast en, den socialdemokratiska, vid denna tid re-
presenterade ett politiskt parti. De sammanlagt 119 ledamöterna be-
vakades noggrant; polismyndigheten fanns på plats, beredd att direkt 
telefonera om fara uppstod för det nuvarande statsskickets fortlevnad. 
Någon kuppverksamhet var dock inte på gång, utan församlingens 
avsikt var att förmå ministrar och riksdagspolitiker att agera. Följakt-
ligen gjorde man två dagar senare paus i plenum för att skicka delega-
tioner för personliga uppvaktningar av bland andra statsministern, 
Erik Gustaf Boström, och sedermera kungen, Oscar II, men utan  något 
egentligt resultat.

Den totalt avvisande hållningen från samhällets verkliga  makthavare 
var en besvikelse, som påverkade rörelsen i radikalare riktning. Utan 
att nå fram till någon enighet diskuterade församlingen andra möjliga 
metoder som i framtiden skulle kunna bli aktuella, exempelvis en all-
män strejk, skattebojkott eller vägran att mönstra. Den 15 maj 1896 
var det så dags för en ny folkriksdag, som emellertid skulle bli den 
sista. Socialdemokraterna drev nu kravet på storstrejk, vilket vidgade 
avståndet till liberalerna. 

Precis före sekelskiftet gjorde rörelsen en kraftsamling genom att 
organisera en masspetition, trots socialdemokratins uppfattning att 
ett sådant projekt var tämligen poänglöst. Den 3 januari 1899 uppvak-
tade en grupp på tjugo representanter kungen med 363 638 underskrif-
ter, inbundna i 62 folianter och forslade på en expressbyråvagn till 
regentens slottsvåning. Tydligare kunde knappast namnlistorna pre-
senteras som en fysisk lagring av eller ett statistiskt bevis för rörelsens 
styrka. Inför denna den hittills största namninsamlingen i landet 
duckade dock Oscar II och hänvisade till regeringen, som även den 
uppvaktades genom statsministern. I praktiken blev det inte  någon 
proposition i riksdagen detta år. Rösträttsrörelsen höll nu på att upp-
lösas. Kampen gick i stället vidare den partipolitiska och parlamen-
tariska vägen. Masspetitionen som opinionsbildande  medium skulle 

Till folkriksdagsmän i Stockholm 
1893 valdes:                  
                röster

Riksdagsman Julius Mankell 23,259
Fil. d:r David Bergström 23,230
Litteratör Hjalmar Branting  19,340
Grofarbetare P. M. Landin 19,568
Fil. lic. Knut Wicksell 13,943
Redaktör V. E. Lennstrand 13,869
Jernarbetare F. O. Björkman 13,835
Redaktör Emilia Rathou 13,835
Redaktör C. N. Carleson  13,791
Träarbetare F. A. Berglund 13,760
Jernarbetare F. O. Grönqvist 13,711
Typografen K. M. Ziesnitz 13,414
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emellertid senare användas av Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt (LKPR), som 1907 överlämnade 142 128 underskrifter i 19 
band till riksdagen. I ytterligare en petition 1913 lyckades man mer än 
fördubbla den siffran.

Gatudemonstrationer, kravaller och strejk

Som Magnus Olofsson utreder noggrannare i sitt kapitel var demon-
strationsrätten i början av 1900-talet kringskuren av lokala ordnings-
stadgor och beroende av polismyndighetens tillstånd. Av den anled-
ningen hade SAP:s tradition vuxit fram att hålla sina möten i 
Stockholms utkant, vid Lill-Jansskogen. Det historiska händelseför-
loppet 1902 ändrade delvis på detta. I samband med att riksdagen 
behandlade en proposition i rösträttsfrågan planerade arbetarrörelsen 
upprepade demonstrationer. Efter att den första av dessa övergått i 
regelrätta kravaller i Stockholms stadskärna, började arbetarledarna 
samarbeta med överståthållarämbetet, som utfärdade vad Olofsson 
kallat ”Sveriges första moderna demonstrationstillstånd”.3 

Demonstrationerna under april och maj 1902 hade fungerat som 
planerat, närmare bestämt som en effektiv upptrappning inför den 
politiska storstrejk arbetarrörelsen så länge diskuterat som ett möjligt 
påtryckningsmedel för demokratins införande. Medan riksdagen de-
batterade rösträttspropositionen, den 15–17 maj 1902, lade således 

RÖSTRÄTTSKRAVALLERNA utanför Jacobs 
kyrka i Stockholm den 20 april 1902 
tecknade i femårigt minne av Carl Axel 
Krawe (1886–1943).

ATT DEMONSTRERA I GATURUMMET sågs länge 
som en provocerande handling, särskilt 
för kvinnor. Här ser vi det första och enda 
demonstrationståget för kvinnans röst-
rätt i Sverige, som ägde rum i Göteborg 
den 2 juni 1918.

c
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cirka 116 000 arbetare över hela landet ned arbetet i en kollektiv mani-
festation för den allmänna rösträtten.4 När riksdagen fattat sitt beslut 
avblåstes strejken. Många arbetare förlorade arbetet eller blev på annat 
sätt utsatta för repressalier, men med strejken hade arbetarrörelsen 
sänt ut ett kraftfullt budskap om sin organisatoriska styrka. Senare 
samma år bildades också Sveriges arbetsgivarorganisation, SAF.

Den laddning som gatudemonstrationerna trots allt behöll i den 
svenska politiska kulturen gjorde att de även fortsättningsvis kom att 
brukas med försiktighet. Detta gällde framför allt den kvinnliga röst-
rättsrörelsen som 1902 på allvar tagit form i Stockholm genom bildan-
det av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR). Till skillnad 
från de brittiska suffragetterna, som systematiskt använde sig av gatu-
rummet för såväl demonstrationer som våldsaktioner och civil olyd-
nad, valde den svenska kvinnorörelsen en lugn och fredlig väg. Jag ska 
strax diskutera de medier som den kvinnliga rösträttsrörelsen  använde 
i sin kamp för att, som Josefin Rönnbäck beskriver det, flytta politi-
kens genusgränser. Här räcker det dock att konstatera att rörelsen – 
fastän möten förvisso organiserades under bar himmel – inte kom att 
använda demonstrationsmediet vid mer än ett enda tillfälle. ”Det för-
sta demonstrationståget för kvinnans rösträtt i Sverige” hölls sönda-
gen den 2 juni 1918 i Göteborg. Åtminstone 2 000 personer  tågade då 
från Järntorget inne i staden och ut till Heden, för att sluta upp vid ett 
friluftsmöte som samlade ytterligare omkring 4 000 personer.  Enligt 
tidningen Rösträtt för kvinnor var det en imponerande siffra,  eftersom 
det för många krävdes ”ganska mycken självövervinnelse för att del-
taga i något så ovanligt som en rösträttsdemonstration”.5

Offentliga möten, kongresser och kurser

Den så kallade rösträttsrörelsen, som somnade in vid sekelskiftet 1900, 
var i det närmaste totalt dominerad av män och den kvinnliga röst-
rätten stod inte högt på dess dagordning. Men det innebar inte att 
kvinnor inte engagerade sig för rösträtten före bildandet av LKPR. 

Två kvinnor, Ellen Key och Emilie Rathou, kandiderade till den 
första folkriksdagen 1893. Och vid ett stort rösträttsmöte med folknöje 
i Lill-Jansskogen den 4 juni samma år talade den 35-åriga möbel-
polererskan Amanda Horney inför cirka 10 000 deltagare – sannolikt 
den första kvinna som framträdde offentligt för rösträttssaken inför 
en sådan talrik publik.6 Horney var ordförande för Allmänna Kvinno-
klubben i Stockholm, en socialdemokratisk förening som bildats året 

dessförinnan, och som alltså från starten kom att prioritera kampen 
för ett fullvärdigt kvinnligt medborgarskap. 

Redan från början fanns i kvinnornas rösträttskamp en spänning 
mellan viljan att driva den egna saken och rädslan att stöta sig med 
männen, i arbetarkvinnornas fall att svika sin klass. Rösträttskvin-
norna skulle också framgent ständigt behöva dragas med fördomarna 
att de var allmänt manhaftiga och mansfientliga. Att ansluta sig till 
den allmänna rösträttsrörelsen för att få denna att tydligare driva kra-
vet på kvinnlig rösträtt var dock inte en självklar väg att gå. Männen 
var nämligen inte så intresserade av att samarbeta. När de så små-
ningom vände sig inåt mot den parlamentariska kampen, där deras 
egen rösträtt tydligt fick företräde, riktade kvinnorna blicken utåt och 
tog lojalt ansvaret för agitationen bland sina medsystrar. Socialdemo-
kratiska kvinnor som Ruth Gustafsson och Agda Östlund och borger-
liga som Ann Margret Holmgren och Gulli Petrini skulle under det 
nya seklet åka riket runt på långa och strapatsrika föredragsturnéer 
för att vinna kvinnorna för rösträtts saken. Ett slags rekord noterades 
för Augusta Tonning, som färdades på en häst som hette ”Rösträtts-
kampen”: 1914 ska hon ha besökt 195 platser och rösträttstalat 105 
gånger.7 Över huvud taget sammanknöt ”[d]en nya infrastrukturen 
som järnvägar, kanaler och landsvägar utgjorde”, med Christina 
Florins ord, ”de olika landsdelarna till en sammanhållande helhet och 
gjorde det möjligt att grundlägga en mental överbyggnad för de olika 
kvinnorörelserna med hjälp av en materiell bas av stål och järn”.8 Bak-
om detta projekt låg en imponerande organisation, underbyggd av 
bland annat täta brevkontakter tack vare det förbättrade postväsendet, 
telegram och telefonsamtal.

Ett mål för de resande agitatorerna var att understödja bildandet av 
lokala föreningar, som skulle utgöra ryggraden i det politiska arbetet. 
Vid sidan om föreningarnas vardagliga möten på gräsrotsnivå var 
också de rörelseinterna centrala konferenser och kongresser som kvinno-
rörelserna organiserade av särskild vikt för att manifestera den kol-
lektiva styrkan och enigheten utåt. Allra mest imponerande i detta 
hänseende var den svenska kvinnorörelsens anordnande av Interna-
tionella rösträttsalliansens kongress i Stockholm den 12–17 juni 1911, 
som bland sina 1200 deltagare räknade 300–400 utländska besökare 
och som bevakades av ett stort internationellt pressuppbåd. Ett slags 
medium i sig var avslutningsfesten, som ingående skildrades i Dagens 
Nyheter: en grandios version av de många sammankomster som ofta 

RÖSTRÄTTSKVINNORNA var på ständiga 
turnéer. I småländska Älghult informera-
des publiken i förväg genom detta flyg-
blad om Gulli Petrinis föredrag.

AUGUSTA TONNING (1857–1932), en av den 
kvinnliga rösträttsrörelsens flitigaste 
talare, färdades i hela södra Sverige på 
sin häst ”Rösträttskampen”.
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hölls inom kvinnorörelserna för att knyta de sociala banden eller sam-
la in pengar till verksamheten.

Bakom dylika storslagna manifestationer dolde sig emellertid ett 
hårt, och ofta otacksamt, folkrörelsearbete. Den vardagliga verksam-
heten i de kvinnliga rösträttsföreningarna handlade inte minst om att 
utbilda kvinnor i politiska frågor och förbereda dem för det ansvar 
som den stundande rösträtten skulle innebära. Men till en början gick 
folkbildningsarbetet trögt. De vandringsbibliotek med rösträttslitte-
ratur som tillhandahölls av Folkbildningsförbundet var föga utnytt-
jade och det var svårt att skaffa statlig eller kommunal finansiering för 
folkbildningsarbetet. 1911 skedde dock ett genombrott tack vare en 
större donation av en fru Martina Bergman-Österberg. De så kallade 
Bergman-Österbergska samhällskurserna, som var särskilt riktade till 
landsbygdens kvinnor, behandlade sådant som statlig och kommunal 
organisation och förvaltning samt olika typer av lagstiftning, men 
skulle helst hållas fria från direkt rösträttsagitation, förmodligen för 
att inte undergräva kursernas trovärdighet.

Ögats agitation

Den internationella kvinnokongressen i Stockholm gav alltså ett unikt 
tillfälle till publicitet och skildrades närmast som en mediehändelse i 
den samtida pressen.9 En liknande möjlighet att skapa uppmärksam-
het kring kvinnorörelsen i allmänhet och rösträttsfrågan i synnerhet 
erbjöd Baltiska utställningen, den stora konstindustri- och hantverks-
utställning som anordnades i Malmö från maj till oktober 1914. I en 
avskild vrå av det väldiga utställningsområdet hade man uppfört ”Det 
nya Årsta”, en stor byggnad, tänkt som en replik av Fredrika Bremers 
hem med bland annat kök, salong, bibliotek och matsal för utskänk-
ning. Som en del av utställningen fanns en specifik avdelning om den 
kvinnliga rösträtten:

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt har utarbetat en 
karta, där man ser alla de 216 lokalföreningarna utmärkta med deras 
sammanlagda medlemsantal af 17,000. Man får också en öfversikt af 
den internationella ställningen, en grafisk framställning af förening-
ens utveckling och af rösträttens riksdagshistoria från 1884 till 1912. 
Lika så en aktningsbjudande lista på de samhällskurser och studie-
cirklar, som olika F. K. P. R. hållit sedan 1905, samt album, innehål-
lande porträtter, vykort, tryck o. s. v.10 

RÖSTRÄTTSRÖRELSENS GEOGRAFISKA SPRIDNING 

VAR IMPONERANDE. Här är 216 lokal före-
ningar inom LKPR samlade på en karta. 
Baltiska utställningen i Malmö 1914.

TILL BALTISKA UTSTÄLLNINGEN i Malmö 1914 
byggdes en kopia av Fredrika Bremers 
hem, ”Det nya Årsta”, där de tusentals 
besökarna kunde vandra runt och upp-
leva den ”ögats agitation” som manifes-
terade rörelsens samhörighet.

Att på ett sådant konkret sätt fysiskt manifestera kvinnorörelsens och 
den kvinnliga rösträttsrörelsens framgångar lär ha varit en effektiv 
metod att föra ut budskapet till de många tusen besökare som vand-
rade runt i utställningens miljöer, en metod som Bertil Björkenlid 
räknade till ”ögats agitation”. Denna inbegrep förstås också all annan 
sorts symbolisk rekvisita som förmedlade en känsla av samhörighet. 
På avslutningsfesten efter den internationella rösträttskongressen 
1911 möttes deltagarna utanför restaurangen av ”äreportar, vimplar 
och flaggor från alla världens länder, och främst bland dem alla den 
gula och hvita duken med devisen: Rösträtt för kvinnor”. I själva 
 lokalen var borden ”dekorerade med blommor i blått, gult och hvitt 
– rösträttens och de svenska färgerna”.11 Ett sådant utsmyckande 



114 115

 förekom också i mindre, lokala sammanhang. Många föreningar runt 
om i landet sydde även sina egna rösträttsstandar.

Omsorgen sträckte sig emellertid betydligt längre än till dekoratio-
ner av rumsliga miljöer. Som Maria Carlgren och Linda Fagerström 
närmare beskriver i sitt kapitel om rösträttens garderob var rösträtts-
rörelsens medlemmar noga med att klä sig kvinnligt och moderiktigt 
för att undvika att misstänkliggöras som manhaftiga icke-kvinnor. Att 
ta plats som rösträttskvinna var i mångas ögon en provocerande hand-
ling. Upplevelsen av att ständigt vara utsatt för andras kritiska, syn-
ande blickar skapade en gemensam erfarenhet, som förenade rörelsens 
medlemmar i ett systerskap. Detta markerades explicit på rörelsens 
större möten och konferenser genom de breda band i rösträttens färger 
som deltagarna bar korslagda över bröstet. Men också i den vardagliga 
verkligheten med de olika små rösträttsmärken som fästes på kläderna. 
En notis i tidningen Rösträtt för kvinnor berättar om vad dessa ”igen-
känningstecken” förmedlade:

Det är ett känt faktum att varhelst rösträttskvinnor råkas, så ha de 
genast, om ock personligt obekanta, gemensamma intressen och 
 beröringspunkter. Vare sig man råkar en duktig innehavarinna av en 
bok- och pappershandel i Haparanda eller en friherrinna ifrån Ystad, 
en dalkulla eller en modist i Stockholm, så har man genast något 
gemensamt att tala om; bära de bara märket, så uppenbaras gemen-
samheten utan vidare. Möter man på resor eller på gatan en annan 
kvinna med rösträttsmärket, detta säkra, pålitliga tecken på en 
 meningsfrände – vi bära det väl alla? – så verkar det som ett band, ett 
frimurartecken; man vet genast var man har den andra, vad hon 
tycker och tänker om en massa saker, vet genast att vi sträva för 
samma mål. Likadana märken bäras av kvinnor från världens alla 
hörn, och det käns [sic] som ett stöd och en uppmuntran utan ord att 
se den lilla diskreta rättfärdighetssymbolen buren av obekanta kvin-
nor.12 

En liknande identifierande roll, om än mer explicit agiterande, spelade 
de vykortsliknande brevkort som började användas av den kvinnliga 
rösträttsrörelsen från och med 1909. Den första serien av dessa, pro-
ducerad av Göteborgs FKPR, var försedda med porträtt av olika röst-
rättskämpar – svenska och utländska, män och kvinnor – under vilka 
placerats olika karaktäristiska citat. Andra senare motiv var exempel-
vis fotografier från rörelsens möten, en karta över de europeiska länder 
som infört rösträtten eller julkort med rösträttsemblem. Ett särskilt 

lekfullt inslag i kampanjen var ett brädspel, ”Rösträttsspelet” från 
1910, där olika stationer gav bakslag eller framgång. När resetalaren 
Ann Margret Holmgren fastnade i ett snöoväder i Lappland fick del-
tagaren snällt stå över ett kast, liksom när Karl Staaff bad kvinnorna 
att vänta på sin tur, men de många delsegrarna på vägen gav till slut 
en skjuts till den slutliga triumfen: ”Vår färd är slut. Du hör i luften 
glada suset. Med Bil-Bol flyga vi rakt in i Riksdagshuset.” 

RÖSTRÄTTSMÄRKET var en viktig signal 
rösträttskvinnorna emellan. Dessa tre 
tillhörde Signe Bergman.

RÖSTRÄTTSSPELET, utgivet av LKPR 1910, 
gav en lektion om rörelsens historia och 
stimulerade fantasin om det mål som 
måste komma inom en snar framtid.
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Skriftliga medier

Sång och poesi, dramatik och fiktion

”För länge du skilde på man och på kvinna, / För människan rätten står 
lika att vinna, / Du brukat din makt, du tagit ditt rum, / Du tänkte ej 
ens på den du gjort stum.” Denna strof ur ”Svenska kvinnors medbor-
garsång”, skriven av Ellen Kleman, lästes för första gången högt på 
Stockholms FKPR:s femårsfest 1907, tonsattes så småningom i 
marsch tempo av Emil Sjögren och utgavs som nothäfte.13 Jämte ett 
antal andra publicerade dikter uppfördes den troligen på fler före-
nings möten runt om i landet. Till denna mer underhållande form av 
agitation, som sannolikt främst tjänade syftet att stärka den interna 
kampandan, hörde också ett antal pjäser som rörelsen producerade, så 
som Frigga Carlbergs När begreppen klarna (1908), den ironiska  Madame 
Antis monolog (1912) och Statsministerns döttrar (1915). Allt som allt 
finns bevis för ungefär 200 föreställningar av olika teaterstycken. Där-
utöver skrevs ett antal spex för särskilda tillfällen. 

Under rösträttskampens decennier publicerades dessutom en rad 
romaner och noveller med rösträttsmotiv, signerade av rörelseanhäng-
are som Marika Stiernstedt (Lilas äktenskap, 1910); Gurli Hertzman-
Ericson (Bojor, 1910; Flickorna på Fjällgatan, 1913); Ester Nennes (Det 
nya ansiktet, 1912); Else Kleen (Släktens kvinnor, 1914); och, återigen, 
Frigga Carlberg (För rättfärdighetens skull, 1918). För eftervärlden torde 
dock Elin Wägners författarskap vara det mest bekanta, tack vare 
 romaner som den inledningsvis citerade succén och klassikern Penn
skaftet (1910), om journalisten Barbro Magnus och hennes engage-
mang i rösträttsrörelsen. Ett återkommande drag i denna litterära 
genre är förhandlingar kring den kvinnostereotyp som beskrevs av den 
tyske författaren Ernst von Wolzogen i romanen Det tredje könet, ut-
kommen i Sverige 1899: de kvinnor som, i sin strävan efter jämlikhet 
med männen, förnekat sin kvinnliga natur med dess specifika plikter 
och skrumpnat till ett slags gråa, fula och själlösa neutrum. I Sverige 
hade denna misogyna skildring fått sin pendang i Fru Fanny (1904) av 
den hängivna rösträttsmotståndaren Annie Quiding (gift Åkerhielm), 
om en rösträttskvinna som – berättigat enligt författaren – ges skulden 
för att hennes barn dör då hon själv befinner sig på en rösträtts-
kongress. Måhända kan ett sådant scenario i dag uppfattas som smått 
komiskt, men i sin känslomättade, fiktiva form torde det för mer än 
hundra år sedan, i ett land långt från jämställdheten, ha berört en öm 

punkt för många kvinnor: slitningen mellan ansvaret för familjen och 
önskan att förändra samhället och utveckla den egna personligheten. 
Därför behövde denna kvinno stereotyp bemötas.

Trycksaker, skrifter och affischer

Den litterära fiktionen utgjorde emellertid en mindre del av de skrift-
liga medier som användes i rösträttskampen. Den interna kommu-
nikationen i den tidiga manliga rösträttsrörelsen sköttes inte minst 

ELIN WÄGNERS roman Pennskaftet från 1910 
blev en omedelbar publiksuccé. Inom 
rösträttsrörelsen var boken dock kontro-
versiell för sin skildring av ”den fria 
kärleken”, som antogs kunna skada 
rösträttssaken.

ERNST VON WOLZOGENS roman Das dritte 
Geschlecht (Det tredje könet) från 1899 
utkom samma år i svensk översättning 
och sedan i nya svenska upplagor 1911 
och 1913, just när motståndet mot den 
 kvinnliga rösträtten intensifierades.

KOMEDIN Statsministerns döttrar av Frigga 
Carlberg (1851–1925) uruppfördes i 
Falkenberg 1915 och spelades senare i 
Göteborg och Varberg. Ironin var skarp, 
bland annat mot manliga politiker och 
mot pressen.
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 brevledes eller genom cirkulär, ibland kallade ströblad, medan olika 
typer av skrifter användes för att värva nya medlemmar. I inlednings-
fasen, 1888, startades Flygblad för allmän rösträtt utgifvet af Östergötlands 
Rösträttsförenings Centralstyrelse, en tidning med en förstaupplaga på 
25 000 exemplar som fick nationell spridning, och medlemstalet i 
Östgötaföre ningen, med dess geografiskt spridda filialer, ökade i 
 rasande takt. Flygbladet fick en periodisk utgivning, men gick i graven 
redan 1891. Som en ”rösträttsrörelsens bibel” uppfattades David Berg-
ströms skrift Den politiska rösträtten, utgiven 1890 i Verdandis serie.14 
Och i rösträttsrörelsens slutfas gjordes en stor satsning på så kallade 
femöresskrifter, inalles 40 broschyrer på mellan 8 och 36 sidor, i stora 
upplagor, som dock visade sig tämligen svåra att avyttra. 

Skriftserierna skulle bli ett viktigt medium också för den kvinnliga 
rösträttsrörelsen under det nya seklet, vid sidan av en rik flora centralt 
och lokalt utgivna trycksaker i stora upplagor, allt från resolutioner till 
protokollsutdrag, årsberättelser och cirkulär. 1906 utgavs Till rege
ringen från svenska kvinnor ingifna skrifvelser i rösträttsfrågan 1905–06, den 
första i en serie om sju skrifter. Därtill producerades en serie flygblad 
i samband med den stora opinionsyttringen 1913, LKPR:s petition, 
liksom en serie med utgångspunkt i de Bergman-Österbergska kur-
serna och en mindre svit rösträttsbrev. Ett antal  alster ingick också i 
ett system av återbruk, där till exempel politiska tal och tidningsartik-
lar på nytt publicerades i skriftform. 

En särskild form av trycksak, som också kan hänföras till ögats 
 agitation, var de affischer som använts redan av den tidiga manligt 
dominerade rösträttsrörelsen i det första folkriksdagsvalet. Senare, 
 inför de olika kvinnliga agitatorernas resor till avlägsna delar av lan-
det, skickades affischer att spikas upp i det offentliga rummet för att 
annonsera deras ankomst.

Tidningspressen

Av de skriftliga medierna, ja av alla medieformer över huvud taget, var 
det ett som ansågs särskilt angeläget att behärska: tidningspressen. 
Allra störst tyngd hade dagspressen. Hos LKPR fanns en medvetenhet 
om dagstidningarnas förmåga att upplysa med en saklig ton, och minst 
lika viktigt: att i kraft av sin dagliga utgivning repetitivt liksom  hamra 
in budskapet hos läsekretsen och därefter hålla övertygelsen vid liv. Om 
en så stor andel som möjligt av pressen talade med samma tunga upp-
stod, var tanken, dessutom en massverkan med suggererande effekt  också 

ÅR 1911 kunde julhälsningar framföras på 
detta vykort. Justitia, en personifikation 
av rättvisan med antika rötter, håller i en 
vågskål. Ursprungligen symboliserade 
den rättslig prövning. Justitia fick också 
bilda logotyp till tidskriften Jus Suffragii, 
officiellt organ för International Woman 
Suffrage Alliance. Inom LKPR förekom 
hon både i sidhuvudet till tidningen 
Rösträtt för kvinnor (se s. 122) och på 
särskilt framtagna servetter.

c
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på lagstiftarna. I jämförelse med dagspressen stod sig andra medie-
former därför slätt, menade Ann Margret Holmgren i en artikel 1914. 
”[U]tan pressen till ryggstöd”, argumenterade hon, ”är det hopplöst 
att vinna en ny rättsuppfattning vare sig hos väljare och valde eller hos 
alla de människor, vilka visserligen sakna egentligt inflytande på  saken, 
men dock vid många tillfällen kunna utöva ett kraftigt masstryck”.15

Holmgren uttalade sig mot bakgrund av erfarenheten från genom-
drivandet av männens rösträtt (1907–09). Faktum var att hela den 
manligt dominerade rösträttsrörelsen räknade liberala och socialde-
mokratiska tidningsmän bland sina ledare och förgrundsgestalter, så 
som Isidor Kjellberg (Östgöten), Julius Mankell (Fäderneslandet), Fred-
rik Borg (ÖresundsPosten), Hjalmar Branting (SocialDemokraten) och 
Axel Danielsson (Arbetet). En rad liberalt sinnade tidningar bidrog till 
att skapa den massverkan som Holmgren syftade på, förutom de redan 
nämnda även Göteborgs Handels och SjöfartsTidning, Ystads Allehanda, 
KarlstadsTidningen, Upsala Nya Tidning, Gefle Dagblad, Aftonbladet, 
StockholmsTidningen, Svenska Morgonbladet och Dagens Nyheter. 

Att den kvinnliga rösträttsrörelsen emellertid var långt ifrån nöjd 
med hur tidningarna hanterade rösträttsfrågan framgår till exempel av 
en artikel i Dagny 1911, i vilken Kerstin Hård af Segerstad klagade över 
att det i pressen fanns ”godt om nålsting, förvrängningar, förvrid-
ningar” för de kvinnor som strävade efter samhällsutveckling.16 Sedan 
ett par år tillbaka hade man också tagit saken i egna händer genom en 
mer genomarbetad strategi; från 1909 och fram till 1920 producerade 
LKPR artikelserier som de erbjöd ett antal dagstidningar att abon-
nera på utan kostnad. Som mest anlitades denna service av 37 tid-
ningar och upplagan rörde sig mellan 200 000 och 250 000.

Samtidigt fanns en medvetenhet om att denna opinionsbildning 
borde kompletteras med en tidningsverksamhet i rörelsens egen regi, 
i likhet med hur den manliga rösträttsrörelsen en gång producerat det 
ovan nämnda Flygbladet. Inom de socialdemokratiska leden var vis-
serligen den mindre tätt utgivna Morgonbris (grundad 1904) ett viktigt 
språkrör för arbetarkvinnornas rösträttskamp, och de borgerliga röst-
rättskvinnorna backades upp av den mer populära veckotidningen 
Idun, där Elin Wägner var regelbunden medarbetare. Men inom LKPR 
fanns mycket tidigt en önskan om att förfoga över ett eget tidnings-
organ. Till en början fungerade Fredrika Bremer-förbundets Dagny 
som ett sådant – en lösning som dock skapade mycket konflikter. 
1912 grundades således Rösträtt för kvinnor, vars utgåva fram till sista 

TRE SKRIVANDE LEDARGESTALTER i den tidiga 
rösträttsrörelsen: överst Fäderneslandets 
Julius Mankell (1828–1897), i mitten 
Arbetets Axel Danielsson (1863–1899) och 
längst ned David Bergström (1858–1946), 
journalist och författare till Den politiska 
rösträtten (1890). Mankell och Bergström 
var också liberala riksdagsmän, Berg-
ström senare statsråd.

utgivningsåret 1919 pendlade mellan 3 500 och 6 500 exemplar, även 
om tidningen vid enstaka tillfällen trycktes i större upplagor. Ledare 
om rösträttsfrågans läge, artiklar om rösträttskampen i andra länder, 
skönlitteratur, recensioner och artiklar om litteratur, samt inte minst 
notiser om det lokala arbetet, dominerade innehållet.

Sådana inslag fanns förstås också i den övriga rösträttsvänliga press-
sen, bara i mindre koncentration. Poängen är att pressen – såväl dags-
tidningarna som de renodlade rörelseorganen – var sammansatt av 
många olika medieformer. Som historikern Madeleine Hurd visat i sin 
studie av de liberala tidningar som understödde kampanjerna för den 
svenska representationsreformen 1865, var dessa beroende av andra 
medier, som de återgav, refererade till eller stöpte om i ett eget format. 

TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING. Tidningspressen 
var navet i mediesystemet under 
rösträtts kampen. Den citerade och 
återberättade andra medier och skapade 
massverkan för rösträttens sak. 
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Exempel på sådana medieberoende genrer var referat från offentliga 
möten, tal, upprop, resolutioner eller brev med rapporter ur reform-
rörelsens kamp. På liknande vis skulle pressen även fortsättningsvis, 
under rösträttsrörelsens tid, utgöra ett nav i mediesystemet. Här bygg-
des det upp en stämning när kommande händelser annonserades och 
här bekräftades det förebådade, när samma skeende återgavs i efter-
hand – inte olikt den pingpongteknik som rösträttsrörelsen använde 
sig av i sin relation till riksdagen. Här hölls kampandan vid liv genom 
återpublicerandet av tal, dikter och noveller. Men här fördes förstås 
också en kritisk dialog och debatt.

Den politiska kampen i mediesystemet – då och nu

Många medieforskare menar att samhället genomgått en medialise-
ring, en process som inneburit att mediernas inflytande ökat så att det 
numera sträcker sig över alla samhällssektorer och in i privatlivets 
mest intima vrår. Men en mediehistorisk exposé som den jag försökt 
mig på här motsäger delvis detta. Vad jag har beskrivit är en politisk 
kultur som var helt beroende av en lång rad olika sammanlänkade 
medier. Dessa användes för att sammanföra människor, att sprida in-
formation och budskap, att skapa en gemensam identitet – inåt mot 
den politiska organisationen för att stärka dess sammanhållning, men 
också utåt, för att forma den som ett varumärke. I princip är det  samma 
funktioner som fortfarande är grundläggande för politisk opi nions-
bildning. Skillnaden är snarast att det mediesystem som politiken är 
en del av har utvecklats – en del nya medier har ersatt eller komplette-
rat, eller rent av efterliknat, gamla medier, och de gamla har anpassat 
sig efter de nya. Relationerna mellan olika medier har förändrats och 
systemets centrum har successivt förskjutits.

I den tid jag kallat tågresornas var de mänskliga mötena grundläg-
gande element i agitationskulturen. Dessa planerades, gestaltades och 
mångfaldigades genom en rad ytterligare skriftliga, visuella och audi-
tiva medier. En central plats i detta system hade tidningspressen, som 
en plattform där merparten av dessa andra kommunikationsformer 
återmedierades vid skapandet av föreställda gemenskaper.

Så vad har hänt på vägen sedan dess? Faktum är att de mänskliga 
mötena fortfarande är viktiga, ty också i våra dagars valrörelser  knackas 
det dörr, Gudrun Schymans feministiska home parties drar stora skaror 
och de politiska sommartalen i Almedalen har blivit till  mediehändelser 

FYRA CENTRALA KVINNOPOLITISKA TID-

SKRIFTER: Fredrika Bremer-förbundets 
Dagny (1886–1913); Idun (1887–1963), 
startad av Frithiof Hellberg; Social-
demokratiska kvinnoförbundets 
 Morgonbris (1904–) samt LKPR:s 
Rösträtt för kvinnor (1912–1919).

c
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som endast en sittande statsminister vågar avböja. Också nu reser 
 riksdagspolitiker och partiledare runt i landet, alltjämt gärna på järn-
vägarna, fast av delvis andra skäl. Men likafullt har det skett stora 
förändringar av mediesystemet – först med radions och tv:ns genom-
brott. Dessa kunde förmedla en debatt, ett tal eller en avgörande poli-
tisk händelse i realtid till stora delar av befolkningen, som därmed 
upplevde en lägereldsliknande känsla av samtidighet. Själva deltog de 
dock för det mesta inte konkret i det politiska samtalet, annat än 
 hemma i tv-soffan eller vid köksbordet. Med internet och de sociala 
medierna har emellertid detta plötsligt blivit möjligt. På bara någon 
timme kan ett missriktat eller träffsäkert uttalande av en mer eller 
mindre offentlig person väcka skarpa och brett folkligt förankrade 
 reaktioner. Den hastighet med vilken starka känslor av samtidig 
 gemenskap över stora geografiska ytor kan genereras, och motaktioner 
av praktiskt politiskt handlande kan planeras, har gett upphov till en 
demokratisering som är historiskt unik. Den politiska mobiliseringen 
under den så kallade arabiska våren är förstås ett konkret exempel på 
detta, liksom, i skrivande stund, #metoo-rörelsen.

Men denna utveckling har, som bekant, också sina problematiska 
sidor. Tidningspressens vacklande ställning i den digitala tidsåldern 
skapar ett oförutsägbart politiskt klimat, där dess ständigt uppdate-
rade upplagor på nätet vinklas hårt för att generera läsare, eller som 
det numera formuleras, ”klick”. Även om övergången från nyhets-
förmedling genom tryckpressar till nyheter via digitala plattformar 
knappast är möjlig eller ens angelägen att stoppa, sätter den nya ut-
vecklingen press på de etablerade mediernas ansvariga utgivare. Politi-
ker tvingas i allt högre grad uppträda som kändisar och mediala logi-
ker styr mycket av nyhetsrapporteringen – ett slags dramaturgi som i 
värsta fall börjar leva sitt eget liv i form av drev som avskräcker den 
vanliga medborgaren från att vilja engagera sig politiskt. Pressetiska 
regler riskerar att sättas ur spel. Uppenbarligen finns en fara i att det 
politiska engagemanget stannar vid starka, instinktiva känsloyttring-
ar som snabbt kan skifta till sin motsats, eller helt enkelt övergå i hat, 
hot och fientlighet mot vår nästa. Politisk kamp och förändring i ett 
demokratiskt samhälle måste grundas i djupa kunskaper och ett moget 
och eftertänksamt reflekterande. Den utdragna, enträgna kampen för 
rösträtt i Sverige för drygt hundra år sedan utgör en påminnelse om 
att vi lever i en tid där mediesystemet gjort oss sårbara för sådana 
krafter som kan undergräva vad vi en gång uppnådde. 

TIDNINGSKIOSK i anslående utförande med 
takkupol och spira vid Hamntorget i 
Helsingborg 1903.

c



126 127

Noter

1. Elin Wägner, Pennskaftet [1910] (Stockholm: Svenska Akademien i samverkan 
med Atlantis, 2003).

2. Torbjörn Vallinder, I kamp för demokratin: Rösträttsrörelsen i Sverige 1886–1900 
(Stockholm: Natur och kultur, 1962), 41.

3. Magnus Olofsson, ”Rösträttskravallerna i Stockholm 1902 och den återvunna 
demonstrationsrätten”, Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 
1900tal, red. Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (Lund: Arkiv förlag, 2016), 42.

4. ”Arbetsnedläggelsen”, Dagens Nyheter (B) 21/5 1902, 1.
5. H. Öjr., ”Det första demonstrationståget för kvinnans rösträtt i Sverige”, Röst

rätt för kvinnor nr 12 1918, 3.
6. ”Rösträttsdemonstrationen”, Nerikes Allehanda 5/6 1893.
7. Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen 

för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 (Stockholm: Atlas Akademi, 2004), 
bildtext s. 150.

8. Christina Florin, Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas röst
rättsrörelse (Stockholm: Atlas Akademi, 2006), 157.

9. Se t.ex. ”Profiler från den stora rösträttskongressen”, Dagens Nyheter 9/6 1911, 
1; ”Prologen till kvinnornas stora rösträttskongress”, Dagens Nyheter 11/6 1911, 1; 
”Rösträttskongressen: Anna Shaw i Gustaf Vasakyrkan”, Dagens Nyheter 12/6 1911, 
1; samt ”En vacker afslutning på rösträttskongressen”, Dagens Nyheter 18/6 1911, 
6.

10. ”Kvinnan som samhällsläkare”, Idun nr 25 1914, 399.
11. ”En vacker afslutning på rösträttskongressen”, Dagens Nyheter 18/6 1911, 6.
12. ”Igenkänningstecknet”, Rösträtt för kvinnor nr 10 1916, 4.
13. ”Svenska kvinnors medborgarsång”, Dagny nr 37 1909, 432.
14. Vallinder, I kamp för demokratin, 63.
15. Ann Margret Holmgren, ”Pressens hjälp behöves”, Gefle Dagblad 7/12 1914, 

citerad i Bertil Björkenlid, Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträttskvinnorna och deras me
toder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 (Uppsala: Litteraturveten-
skapliga institutionen, Uppsala universitet, 1982), 147.

16. Kerstin Hård af Segerstad, ”Kvinnorna och pressen”, Dagny nr 50 1911, 580.

Referenser

Björkenlid, Bertil, Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträttskvinnorna och deras metoder som 
opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 (Uppsala: Litteraturvetenskap-
liga institutionen, Uppsala universitet, 1982)

Bolter, Jay David, & Grusin, Richard, Remediation: Understanding New Media (Cam-
bridge, Massachusetts: MIT Press, 1999)

Fornäs, Johan & Kaun, Anne, red., Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning: 
Riksbankens Jubileumsfonds forskarsymposium i Stockholm 18–19 augusti 2011 (Hud-
dinge: Södertörns högskola, 2011)

Florin, Christina, Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträtts
rörelse (Stockholm: Atlas Akademi, 2006)

Harvard, Jonas & Lundell, Patrik, ”1800-talets medier: System, landskap, nätverk”, 
1800talets mediesystem, red. Jonas Harvard & Patrik Lundell (Stockholm:  Kungliga 
biblioteket, 2010)

Holgersson, Ulrika, ”Hulda Amanda Horney”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 
http://www.skbl.se/sv/artikel/AmandaHorney

Hurd, Madeleine, ”Tidningsgenrer och offentliga riter i 1865 års reformrörelse”, 
1800talets mediesystem, red. Jonas Harvard & Patrik Lundell (Stockholm:  Kungliga 
biblioteket, 2010)

Larsson, Göran, red., Malmö 1914: En stad inför språnget till det moderna (Malmö: 
Mezzo Media, 2013)

Olofsson, Magnus, ”Rösträttskravallerna i Stockholm 1902 och den återvunna de-
monstrationsrätten”, Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 
1900tal, red. Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (Lund: Arkiv förlag, 2016)

Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 (Stockholm: Atlas Akademi, 2004)

Vallinder, Torbjörn, I kamp för demokratin: Rösträttsrörelsen i Sverige 1886–1900 (Stock-
holm: Natur och kultur, 1962)

Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina, red., Rummet vidgas: Kvinnor på 
väg ut i offentligheten 1880–1940 (Stockholm: Atlantis, 2002)



128 129

FRÅN VÄLJARE TILL VALBARA
Kvinnor och lokalpolitik ur ett långt tidsperspektiv

ÅSA KARLSSON SJÖGREN & PETER LINDSTRÖM

Den ogifta 26-åriga fabriksarbeterskan Svea Maria Svensson steg en 
lördag i december 1912 in i vallokalen i Gävle stadshus för att avlägga 
sin röst i det pågående stadsfullmäktigevalet. Valet skedde under en 
tid då rösträtten inte var lika, utan antalet röster beräknades utifrån 
inkomstskatt och den som tjänade mest hade flest röster – max 40. 
Svea förfogade över en röst. I stadsfullmäktigevalet var det relativt få 
ur arbetarklassen, de som hade en eller några enstaka röster, som del-
tog och ytterst få kvinnor. Vad som fick Svea Maria Svensson att – till 
skillnad från de flesta andra i hennes samhällsklass – göra sig det be-
svär det trots allt innebar att gå och lämna en röst som förmodligen 
inte skulle påverka valutgången nämnvärt, vet vi inte. Kanske hade 
hon påverkats av de uppmaningar att använda sin rösträtt som spreds 
av rösträttsrörelsen i samtidens medier, men det är inget som källorna 
kan bekräfta. 

Det finns anledning att återkomma till Gävle, Svea Maria Svensson 
och fullmäktigevalen i efterföljden av 1909 års reform av kommunal-
lagen – den lagreform som står i fokus i det här kapitlet. Reformen 
innebar att kvinnor för första gången blev valbara till alla kommunala 
uppdrag samtidigt som en större andel kvinnor än tidigare hade fått 
rösträtt. Den direkta effekten av reformen 1909 för kvinnors valdelta-
gande och valda kvinnliga lokalpolitiker kommer här att belysas med 
en studie av två stadsfullmäktigeval i Gävle i anslutning till reformens 
genomförande. Att skattebetalande kvinnor fick rösträtt och blev 
 politiskt valbara på det lokalpolitiska planet föregick rösträttsrefor-
men för riksdagen och var ett viktigt steg för alla som stred för kvin-
nors rösträtt vid den här tidpunkten. Men att kvinnor deltog i lokala 

STORTORGET I GÄVLE omkring 1915. I staden 
fanns en livaktig rösträttsrörelse.

c

Skattebetalande kvinnor blev 
valbara till stads- och kommu-
nalfullmäktige genom en lag-
ändring 1909, alltså ett drygt 
decennium innan de fick rösta i 
riksdagsvalet. Med Gävle som 
exempel illust rerar Peter Lind-
ström och Åsa Karlsson Sjögren 
vad detta kunde innebära i prak-
tiken. Men de drar också en linje 
tillbaka i historien och visar att 
Sverige tillhör det fåtal länder 
där kvinnor faktiskt deltog i 
politiskt beslutsfattande flera 
hundra år före det demokratiska 
genombrottet. Detta gällde i 
synnerhet val av präster, men 
under vissa perioder också 
borgmästarval och riksdags-
mannaval.
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och nationella val var egentligen inget nytt för 1900-talet, utan har en 
relativt lång historia. Så innan vi närmar oss de två exemplen i Gävle 
ska vi vrida klockan rejält tillbaka och ta upp våra tidigare studier om 
kvinnor som politiska väljare under tiden långt före 1909 års reform 
och även före 1862 års kommunallag.1

Kvinnor och politiska val 
– tiden före 1862 års kommunallag

Val av lokala förtroendemän, liksom stadsfullmäktige, som i exemplet 
med Svea Maria Svensson, har genomförts av en större eller mindre 
del av lokalsamhället under relativt lång tid. Formerna för val har dock 
skiftat rejält. Under 1600-talet präglades det svenska samhället starkt 
av en strävan efter enighet vid valtillfällen. I städerna hade rådet eller 
magistraten sedan medeltiden svarat för såväl rättskipning som admi-
nistration och haft karaktären av en oligarki, bestående av de mest 
inflytelserika handelsmännen. På landsbygden fattades lokala politiska 
beslut på sockenstämman, under ledning av socknens kyrkoherde. 
 Frågan är då om kvinnor deltog i val av dessa lokala politiska ledare 
redan på 1600-talet. Svaret är faktiskt ja. Men detta behöver både 
utvecklas och nyanseras.

Godsförvaltande adelskvinnor (änkor), det vill säga kvinnor i den 
absoluta eliten i samhället, hade generellt sett stort inflytande vid val 
av präster på landsbygden. Men även i orter som inte dominerades av 
adel kunde kvinnor figurera i händelsernas centrum. Församlingarnas 
rätt att vara med och påverka valet av präster har lång tradition och 
kan spåras tillbaka till de medeltida landslagarna. Församlingarnas val 
av önskvärd präst gjordes i form av ett brev till överheten som ut-
tryckte samtliga sockenbors enhälliga vilja. Kyrkoledningen, eller i 
vissa fall kungen, fällde dock det slutgiltiga avgörandet. 

Dessa prästval kunde, trots enigheten på ytan, ge upphov till våld-
samma lokala konflikter, och det är i det källmaterial som dessa kon-
flikter lämnat efter sig vi kan hitta aktiva kvinnor – framför allt änkor 
till de avlidna kyrkoherdar som skulle ersättas. Ett exempel är änkan 
efter kyrkoherden i Skogs församling i Hälsingland som 1676  eggade 
bönderna att låsa ute den av överheten utnämnde prästen. Hon mana-
de också bönderna att i stället begära hennes son som ny kyrkoherde 
och reste även själv till Uppsala i samma ärende. Och när posten till 
ny kyrkoherde i Mo-Rengsjö pastorat blev ledig i början av 1680-talet 

agerade prästänkan där flitigt för att förmå församlingsborna att be-
gära en efterträdare som kunde gifta sig med hennes dotter. Hon 
lyckades också få den högt uppsatte militärbefälhavaren Ludwig  Taube 
att uppmana lokala stormän (länsmän och nämndemän) att påverka 
bönderna till hennes favör. 

I det digra källmaterialet kring prästval finns gott om liknande be-
rättelser om aktiva prästänkor som alla agerade för att på något sätt 
vinna försörjning av efterträdaren. Hur mycket dessa änkor kunde 
påverka församlingens val är svårt att säga generellt. Det skiftade från 
fall till fall och tycks i viss mån ha varit beroende av vilken respekt 
änkan åtnjöt. 

Förutom agerande av adels- och prästänkor finns även spridda 
exem pel på att bondänkor deltog i val av präst. I fall där hemmans-
ägarna i en församling verkligen ville understryka enhälligheten med 
separata namnunderskrifter figurerar i vissa fall även bondänkor bland 
namnen. Dessa fall är dock få, vilket gör det svårt att dra några större 
slutsatser om det faktiska deltagandet. Det som förenade dessa kvin-
nor som på ett eller annat sätt deltog i val av präst var för det första 
att de alla var änkor. För det andra att de var jordägare. På landsbygden 
var det den beskattningsbara jorden som låg till grund för politiskt 
deltagande. Det var bara jordägare som hade rätt att delta i de lokala 
valen och följaktligen kunde änkor agera som föreståndare för sin 
jord.

Under första hälften av 1700-talet, under den så kallade frihetstiden, 
skedde en drastisk förändring vad gäller regleringen av politiska val på 
många olika områden. Tidigare hade kollektivets enhälliga vilja efter-
sökts, men nu gjorde majoritetsval och graderade röstskalor sitt in-
träde. Den formalisering av politiska val som skedde i början av 1700- 
talet kom sedan att – med vissa modifieringar – vara gällande ändå in 
på 1900-talet. Därför kan det vara värt att kort stanna upp och fun-
dera kring varför majoritetsprincipen började tillämpas just då. Vid 
samma tid övergavs också kraven på enhälliga beslut i riksdagen och 
majoritetsprincipen infördes definitivt som beslutsgrund i och med 
riksdagsordningen 1723. 

Bakgrunden till övergången från konsensusprincip till majoritetsval 
är inte helt lätt att teckna; förmodligen spelade olika faktorer in. Inom 
det religiösa området bidrog väckelserörelser som pietismen och 
herrnhutismen – som kom till Sverige i början av 1700-talet – till att 
starkt betona den enskilda individens förhållande till Gud. Häri skilde 
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sig väckelserörelserna från det mer ortodoxa synsätt som präglade 
1600-talet, enligt vilket individuella meningsskiljaktigheter kunde 
nedkalla Guds vrede och kollektiva straff. När prästvalen reformerades 
på 1730-talet hade pietister mer eller mindre direkt inflytande över 
den kommitté som var tillsatt att arbeta med revidering av kyrkolagen 
och därmed också prästvalsfrågan. 

Men det fanns fler samspelande faktorer. Inom adeln blev duglig-
heten eller dygden allt viktigare under 1600-talet, samtidigt som 
 bördens betydelse tonades ned. När uppkomlingarna skulle fylla tjäns-
terna i den ämbetsstat som var under stark framväxt under stor makts-
tiden höjdes den individuella dygden till det nya idealet vid  sidan av 
börden – det skedde alltså en individualiseringsprocess inom adeln. 

Under slutet av 1600-talet introducerades också naturrätten i Sve-
rige med rättsvetaren Samuel von Pufendorf som främste före språ kare. 
Den naturrätt som Pufendorf propagerade för och som spreds på 
svenska universitet skilde sig ifrån den mer liberala tappningen, med 
stark betoning på politisk individualism och jämlikhet, som filosofen 
John Locke förde fram. Men även Pufendorf betonade individens för-
måga till förnuftiga val. De som hade rösträtt i en  församling fick antas 
ha förnuft nog att göra ett rationellt val. Förekom motstridiga åsikter 
borde majoritetsprincipen fälla avgörandet, mena de Pufendorf.

De olika faktorer som lyfts fram för att förklara övergången till 
 majoritetsval kan kanske enklast beskrivas som att det skedde en på-
gående individualiseringsprocess i Sverige – en process som alltså 
 startade redan på 1600-talet. Att det dröjde så pass länge innan denna 
process fick genomslag i lagstiftning och regelverk kring val är en kom-
plicerad fråga. En betydande orsak torde dock vara enväldets fall efter 
långvarigt krig och de förändrade förutsättningar som frihets tiden 
innebar några decennier in på 1700-talet.

I städerna hade borgmästare och råd i stor utsträckning utsett sig 
själva inom en snäv grupp av rika och inflytelserika handelsmän – den 
oligarki som omnämns ovan. På 1700-talet infördes i stället bestäm-
melser om att ordentliga val skulle hållas och att samtliga så kallade 
rätta borgare skulle få rösta. Rösträtten baserades i städerna på skatte-
betalning och kunde antingen vara graderad, det vill säga den som 
betalade mer skatt fick fler röster än den som betalade mindre skatt, 
eller per capita, det vill säga en röst per röstberättigad, skattebeta-
lande person. På landsbygden var rösträtten knuten till hemmanets 
beskattningsbara storlek. 

VALLÄNGD från kyrkoherdeval i Gävle 1740. 
Bland andra röstberättigade återfanns en 
änka efter en rådman.

c
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Majoritetsval och rösträtt direkt kopplad till skatt innebar att också 
kvinnor återfinns i vallängder från 1700-talet, då i form av skatt-
skyldiga änkor. I städerna gällde detta inte enbart lokala val och präst-
val, utan också riksdagsmannaval. Det fanns i städerna i huvudsak tre 
olika valsätt: 

1) röster räknade per capita (en person en röst)
2) röster efter skattekraft, baserat på olika beräkningsgrunder och 

system 
3) indirekt val genom elektorer. Elektorerna valdes efter olika prin-

ciper, men deras röster räknades per capita. Precis som vid rådmansvalen 
och borgmästarvalen blev majoritetsprincipen allt vanligare även vid 
riksdagsmannavalen, liksom användandet av graderade skalor  baserade 
på skattekraft.

Vid frihetstidens början skickade småstäderna ofta gemensamma 
representanter till riksdagen; att borgmästaren representerade staden 
var mer eller mindre självklart under 1600-talet och vanligt även 
 under de första decennierna av 1700-talet. Det partiväsende – med 
hatt- och mössparti – som växte fram under 1730-talet och framåt 
medförde att även de lokala valen av riksdagsman fick partipolitisk 
prägel. Riksdagsmannen valdes nu inte enbart som en personlig repre-
sentant för staden, utan som en partirepresentant, och därmed var 
borgmästaren inte alls lika självklar som stadens riksdagsman. När det 
gäller val kom under frihetstiden en mängd olika förordningar som 
sammantaget innebar att beslutsfattandet allt mer detaljreglerades och 
att tidigare röststarka grupper delvis hamnade i skymundan. I stället 
förutsattes det allmänna borgerskapet i städerna och hemmansägarna 
på landsbygden få en mer aktiv roll i samband med valen. De studier 
vi gjort av lokala val under 1700-talet visar också tydligt att valdelta-
gandet breddades efter de strukturella förändringar av valproceduren 
som skedde under frihetstidens första decennier, parallellt med att 
både bönderna och borgarna flyttade fram sina positioner även på den 
nationella arenan vid riksdagarna.

För just städernas del var utvecklingen av rösträtten under 1700-
talet mer komplicerad än på landsbygden. Det var långt ifrån självklart 
vilka som hade rösträtt och många stridigheter handlade om vilka som 
skulle betraktas som rätta borgare. Motsättningar förekom också i 
samband med prästval i städerna. Till skillnad från hur det såg ut på 
landsbygden klargjorde inte regelverket exakt vilka som skulle ha rätt 
att delta i valen, vilket bäddade för konflikt. Ett kyrkoherdeval i 

Uleåborg kan tjäna som ett talande exempel. Vid valet den 24 juli 1745 
användes två separata vallängder. Den ena vallängden bestod av en 
lista på alla gårdar och hushåll i staden och enligt den vallängden 
röstade 176 personer av 296 röstberättigade – det vill säga omkring 60 
procent. Dessa röster räknades per capita och prästen Lars Henric 
Backman fick majoriteten av rösterna, 35 röster mer än tvåan, Back-
mans kollega Zacharias Forbus. Den andra vallängden var baserad på 
invånarnas avgifter till stat och stad. Enligt den vallängden var 178 
personer röstberättigade och 175 röstade, alltså närmare hundra pro-
cent. Enligt den graderade vallängden fick Forbus röster motsvarande 
799 penningar, jämfört med Backman som fick röster motsvarande 
738 penningar. Antalet röster i valet i Uleåborg 1745 var i princip 
detsamma i de båda vallängder som användes, men de olika valsyste-
men gav olika utfall. Den som tveklöst betalade mest skatt var en 
handelsmannaänka, vars röst motsvarade hela 114 penningar. Hennes 
röst på Forbus fällde helt klart avgörandet till hans fördel. 

Att det rådde delade meningar om vilka som skulle räknas som  rätta 
borgare – nyinflyttade, fiskare, vissa hantverkare var några exempel på 
grupper som ifrågasattes – indikeras av den sociala skiktningen som 
fanns och som ökade under 1700-talet i städerna. Nya grupper ville bli 
beviljade burskap med olika förmåner och rättigheter,  medan de eta-
blerade borgarna försvarade sin privilegierade ställning. I denna pro-
cess stöttes också kvinnorna ut, åtminstone i borgmästar-, rådmans- 
och riksdagsmannaval. Den kvinnliga rösträtten blev en tämligen het 
potatis under 1700-talets lopp. 

När rösterna främst räknades utifrån en graderad skala medförde 
detta en ökning av kvinnors valdeltagande. En rimlig slutsats är att 
kvinnorna fick rösta när de betraktades som företrädare för egendom 
– könet hamnade därmed i bakgrunden. Innebörden av äktenskapet 
och änkeståndet var dock under förändring, och utan att gå in i detal-
jer kring den processen kan sägas att änkor allt mer kom att betraktas 
som företrädare för sitt kön och inte representanter för sina avlidna 
män. Änkornas rösträtt kom också att ifrågasättas och inskränkas. 
Rätten att rösta skulle kopplas till valbarhet, som en protest mot 
kvinnligt valdeltagande. En kunglig förordning tillkom 1758 för att 
hindra frånvarande borgare och borgaränkor att delta i borgmästarval. 
I praktiken innebar förordningen att kvinnorna generellt uteslöts ur 
vallängderna i de borgmästarval som sedan följde. Förordningen som 
gällde borgmästarval tycks även ha fått negativ effekt på riksdags-
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mannavalen i städerna, där vi kan se en kraftig minskning av kvinnors 
valdeltagande. Frågan debatterades i borgarståndet 1771 och det läm-
nades in två olika förslag rörande kvinnors rösträtt. Enligt det ena 
förslaget borde borgaränkorna få delta i riksdagsmannavalen, men i 
motförslaget, som också blev borgarståndets slutgiltiga förslag, stad-
gades tvärtom att de skulle uteslutas. I prästvalen, där kvinnor under 
hela frihetstiden och även senare alltså tilläts gå och rösta, bestod val-
korporationen inte uttalat av burskapsägande borgare, vilket delvis 
kan förklara skillnaden mot andra val. Dessa val skedde dessutom i 
kyrkorna, utanför det politiska centrum som rådhusen i städerna sym-
boliserade. Men inte heller i kyrkorna var kvinnorna självklara val-
deltagare. I de vallängder där ombudsröstning särskilt noterats kan vi 
se en tydlig skillnad mellan män och kvinnor – änkorna som deltog i 
de lokala valen under 1700-talet använde ombud i mycket högre grad 
än män, också i kyrkorna, vilket tyder på att de var mindre bekväma 
med att utnyttja sin rösträtt där. 

Ett viktigt argument mot kvinnors rösträtt till riksdagen var att de 
var kvinnor. Könet kom här att uttryckligen diskvalificera kvinnliga 
väljare. Detta var nytt. Ett annat bärande argument mot kvinnliga 
väljare var att de inte var valbara. Den politiska utvecklingen under 
frihetstiden hade lett till att rösträtten och valbarheten kopplats 
 samman och eftersom det vid den här tiden var otänkbart med 
 kvinn liga valda politiker, kunde kvinnliga väljare uteslutas. Beslutet i 
 borgarståndet 1771 stadfästes dock aldrig i lag, och det finns faktiskt 
enstaka exempel på att kvinnor förekom i vallängder till riksdagen 
långt senare. Så sent som 1858 uppstod en konflikt i Uppsala om ett 
riksdagsmannaval, som dock slutade med att vallängden med kvinn-
liga väljare förklarades ogiltig. 

Under perioden fram till ståndsriksdagens avskaffande 1866 fort-
satte rösträtten att debatteras och radikaler som Carl Jonas Love Alm-
qvist väckte frågan om att utvidgade rättigheter också skulle gälla för 
kvinnor. Men frågan om kvinnors rösträtt utgjorde ett undantag. Den 
huvudsakliga striden stod mellan den nya växande medelklassens 
 politiska anspråk och de grupper som gynnades av det rådande stånds-
samhället, inte minst adeln. Bärande argument i debatten var den så 
kallade personlighetsprincipen, som var knuten till tankefiguren om 
en oberoende, självförsörjande, skattebetalande medborgare. I denna 
tankefigur fick inte kvinnor plats – i stället definierades de som pas-
siva och moder skapet lyftes fram som en viktig samhällsuppgift där 

kvinnors roll blev att fostra framtida medborgare. Det var bara män 
som aktiva med borgare i staten som kunde påräkna politiska rättig-
heter, såsom röst rätt och valbarhet. 

I debatten om reformering av riksdagen väcktes frågan om vilken 
stabil grund samhället skulle vila på, nu när ståndssamhället avveckla-
des. Svaret på frågan blev kommunerna. Med hänvisning till för-
hållandena i bland annat Norge menade man att ”samfundsandan” 
stärktes av att medborgarna var aktiva på kommunal nivå. På det  sättet 
kom en reformering av kommunerna att kopplas till frågan om en 
representationsreform. Den kommunala frågan löstes först i och med 
kommunalförordningen 1862. Som mall och förebild framhölls socken-
stämman, där ägande och skatteförmåga var grundläggande för röst-
rätten. Detta förhållande kan möjligtvis förklara varför debatten inför 
den nya regleringen var så anmärkningsvärt könsneutral. 

Utvecklingen fram till 1860-talets reformer av rösträtten kom att 
följa två olika spår, med olika principer för inflytande. Rösträtten till 
riksdagens andra kammare var direkt knuten till manliga väljare, efter 
principen en man en röst. Det fanns ett inkomststreck som till en 
början uteslöt många manliga arbetare, men för de män som tjänat 
tillräckligt för att passera strecket var rösträtten lika. Valen till första 
kammaren gjordes indirekt, via landstingen och vissa större städer. De 
grundade sig därmed på kommunalförordningens regler, som utgick 
från en annan princip, nämligen att den som bidrog mer till samhället 
via skatten också skulle ha större inflytande. En 100-gradig skala in-
fördes, där den som betalade mest i skatt i en kommun eller ett lands-
ting alltså kunde ha så många röster som 100. Också bolag tillerkändes 
rösträtt i kommuner och landsting.

Utökad rösträtt på lokal nivå

För valen till kommunala förtroendeposter innebar 1862 års kommu-
nal lag ett tydliggörande i frågan om vilka som var röstberättigade, 
nämligen alla som var skyldiga att betala skatt till kommunen. Även 
bolag hade rösträtt, som framgick ovan. Lagen var könsneutralt skri-
ven och öppnade återigen för kvinnors valdeltagande på bred front – 
åtminstone för änkor och myndiga ogifta kvinnor. Samtidigt fanns det 
andra paragrafer som verkade mot kvinnors politiska engagemang. 
Valbarheten var förbehållen manliga individer; fullmäktige skulle ut-
talat väljas bland stadens röstberättigade män. Förmodligen var också 
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det kvinnliga valdeltagandet fortfarande lågt under 1800-talets sista 
decen nier, med något undantag. Föreningen för gift kvinnas ägande-
rätt förde under ett par år på 1880-talet en intensiv kampanj i Stock-
holm för att öka valdeltagandet i stadsfullmäktigevalet där, vilket 
ledde till att det kvinnliga valdeltagandet faktiskt nådde över tio pro-
cent 1887. På grund av den graderade röstskalan var valdeltagandet 
dock överlag lågt i kommunerna, även bland männen. Kampen för 
demokratiska reformer handlade således inte minst om makten över 
kommunal politiken, och resulterade i att den 100-gradiga skalan 
minskade till en 40-gradig 1909.

Ytterligare fart fick kampanjen för kvinnlig rösträtt med bildandet 
av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1902. Ett 
av de uttalade målen för rösträttsrörelsen var att förmå de kvinnor som 
redan hade rösträtt i kommunerna att nyttja den rösträtten. Tanken 
var att kvinnorna skulle visa sig som fullvärdiga medborgare, redo att 
ta  ansvar för sin rösträtt i eventuella framtida val till riksdagen.  Vidare 
väcktes frågan om gifta kvinnors rösträtt, vilket med det längre tids-
perspektivet i bakgrunden var det mest revolutionerande. Visserligen 
stod gifta kvinnor fortfarande under sin makes målsmanskap, men 
målsmanskapet var under uppluckring. Genom reformer av äkten-
skapslagstiftningen tillerkändes nämligen kvinnor rätten att dispo-
nera sin egen arbetsinkomst. Därmed var det underförstått att även 
gifta kvinnor som betalade skatt på inkomst eller kapital hade rösträtt. 
Det blir också uppenbart när valbarheten skulle specificeras i 1909 års 
kommunallag. I den stadgas att alla röstberättigade kvinnor – vare sig 
de stod under målsmanskap eller inte – skulle kunna väljas till kom-
munala uppdrag. Det var en för tiden radikal förändring, särskilt för 
de gifta kvinnorna. Visserligen hade enstaka gifta kvinnor sedan tidi-
gare kunnat väljas in i fattigvårds- och skolstyrelser, men från och med 
1909 års kommunallag kunde gifta kvinnor kandidera till allmänna 
kommunala uppdrag som valda representanter. Ytter ligare ändringar 
i skattelagstiftningen gjorde det möjligt för kvinnor med mycket små 
inkomster att få rösträtt. Frågan är vad som blev resultatet av denna 
förändring i praktiken.

Historikern Gunnela Björk har studerat kvinnors lokalpolitiska 
 agerande i Örebro under 1900-talets första decennier. Hon visar att 
den lokala rösträttsföreningen var aktiv med att förmå partierna att 
placera kvinnor som valbara kandidater på vallistorna inför 1910 års 
kommunalval. Föreningen uppmanade även gifta kvinnor att ta ut 

debetsedel (skattsedel) för att bli röstberättigade. Men rösträttsrörel-
sens arbete inför valet 1910 i Örebro visade sig mindre framgångsrikt, 
i alla fall enligt det tidningsmaterial som Björk använt sig av. Hennes 
studie omfattar dock inte kommunalvalens vallängder. När detta gjorts 
i andra undersökningar av röstbeteenden på kommunal nivå i Sverige 
vid tiden just före införandet av den allmänna rösträtten har emeller-
tid inte kvinnors valdeltagande stått i fokus. Däremot har  historikern 
Kjell Östberg studerat kvinnors valdeltagande i kommunerna under 
en senare period – under mellankrigstiden – och enligt hans studie var 
valdeltagandet lågt inom den stora gruppen unga ogifta kvinnor med 
låga inkomster.

Att kvinnor kunde rösta i lokala val som grundades på exempelvis 
skatt eller ägande var inget unikt för Sverige – det visar även studier 
från bland annat Storbritannien, Island och Norge. Att kvinnor fick 
rösta i lokala val verkar dock inte självklart ha gynnat rösträttsrörel-
sens kamp för rätten att rösta på den nationella nivån i dessa länder. 
Tvärtom kunde det fungera i motsatt riktning. I Storbritannien fanns 
till exempel tidigt en konservativ uppfattning om att kvinnor i lokal-
politiken funnit en lämplig arena, som inte borde utsträckas längre än 
just till den kommunala politiken. 

Sammanfattningsvis har vi här försökt teckna en längre historisk 
bakgrund till den kvinnliga rösträttsrörelsens kamp i Sverige och de 
lagförändringar som 1909 ledde fram till att även gifta kvinnor som 
betalade skatt blev valbara i landets kommun- och stadsfullmäktige. 
Fick då detta någon effekt i realiteten? Tidigare forskning har inte gett 
något entydigt svar på den frågan, så vi bestämde oss för att närmare 
granska två stadsfullmäktigeval strax efter reformen 1909 i en medel-
stor stad, med fokus på dels den lokala rösträttsrörelsens aktiviteter, 
dels det faktiska valdeltagandet ur ett genusperspektiv. 

Fallstudie: 
Fullmäktigeval i Gävle 1910 och 1912

Vi inledde kapitlet med att berätta om den ogifta fabriksarbeterskan 
Svea Maria Svensson och hennes deltagande i stadsfullmäktige valet 
1912. Det är nu dags att återvända till Gävle och resultaten av vår 
fallstudie. Vi börjar med den lokala rösträttsföreningens arbete i 
 staden inför valet 1910. Föreningen, en avdelning av den nationella 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, bildades 1903 och 
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propagerade tidigt för att förmå röstberättigade kvinnor att engagera 
sig mer i den lokala politiken. Medlemmar uppmanades att delta som 
åhörare vid fullmäktigesammanträden för att få insyn i lokalpolitiken 
och även att delta i valet till stadsfullmäktige 1906 – föreningen skicka-
de inför valet ut brevkort till samtliga röstberättigade kvinnor i Gävle 
med uppmaning att gå och rösta, något som upprepades inför valet 
1908. Anledningen var, som det formulerades av aktivisten  Klara 
Lindh, drivande i föreningen, att ”ett viktigt vapen i våra motstånda-
res hand är just den likgiltighet som kvinnorna visa för de allm[änna] 
rättigheter som de redan äga”.2 

Under de första åren var intresset för kommunalvalen lågt bland 
kvinnorna, enligt LKPR:s egna sammanställningar över val i hela lan-
det. Lagförändringen 1909 skapade enorma förväntningar och inför 
valet 1910 beslöt föreningen i Gävle att försöka påverka partierna att 
sätta upp kvinnor på valbara platser på sina listor. Genom annonser i 
den lokala dagspressen meddelade föreningen också att man öppnat 
en politiskt neutral valbyrå i Kvinnliga kontorsföreningens lokal. Där 
fick alla som ville upplysningar om valet och även utdrag ur röst-
längden. 

Klara Lindh som citerades ovan var gift med chefredaktören för 
Gefle Dagblad, och det var i denna tidning som LKPR:s serie med 
 artiklar i vitt skilda ämnen skrivna av aktivister först publicerades, för 
att sedan säljas och spridas vidare till andra tidningar. Under samma 
tid var partisystemet under snabb utveckling och i valet 1910 ställde 
De frisinnade, Småfolket och nykterhetsvännerna (socialdemokrater) 

och Allmänna Valmansförbundet upp med kvinnor på sina vallistor. 
Vid ett öppet möte som Gävleföreningen höll hade också en manlig 
deltagare föreslagit lärarinnan Anna Sundbom som kandidat för De 
frisinnade. Helt klart är att Gävleföreningen arbetade hårt för att 
 förmå kvinnor att gå och rösta och partierna att sätta upp kvinnor på 
valbar plats på sina listor. Men vilken roll spelade andra aktörer? Och 
vad blev resultatet? Vi har utifrån lokala partistyrelseprotokoll, dags-
press, valprotokoll samt (för valet 1912) vallängder närmare analyserat 
och jämfört partiernas kampanjarbete, den politiska agitationen i 
pressen och det faktiska deltagandet i valen. 

Stadsfullmäktigevalet 1910 
och kampen att få kvinnor på valbara platser

Magistraten i Gävle fattade i oktober 1910 beslut om att fullmäktige-
valet skulle ske lördagen den 3 december inom den första valkretsen 
och efterföljande lördag inom den andra. Så fort beslutet av magistra-
ten var fattat satte de lokala partierna fart med förberedelserna. Efter 
provval bland medlemmarna i Allmänna Valmansförbundet fastställ-
des vilka som skulle få kandidera för partiet. Två kvinnor hamnade på 
listan med tänkbara kandidater. Av dessa kvinnor fick rektorn för 

FAMILJEN LINDH. Klara Lindh var drivande i 
den lokala rösträttsföreningen i Gävle och 
maken Karl Magnus var redaktör för den 
frisinnade och rösträtts vänliga tidningen 
Gefle Dagblad. Paret hade tre barn: Greta, 
Gunnar och Karin.

LÄRARINNAN ANNA SUNDBOM var frisin-
nad fullmäktigeledamot, från 1914 
representant för Gefle Moderata 
Förening. Porträttet är från 1930.

SVEA MARIA SVENSSON förtecknad i 
 val längden till stadsfullmäktigevalet i 
Gävle 1912.
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flickskolan, Karolina Sjölander, flest medlemsröster och hamnade på 
nionde plats. I den senare årsberättelsen framgår att en grupp kvinn-
liga väljare i andra valkretsen uppmanats att på sina valsedlar endast 
ange Sjölander, vilket ”gaf en särskild karaktär åt valet”.3 Liberala 
 Gefle Dagblad gav en målande beskrivning över hur kvinnliga medlem-
mar i Allmänna Valmansförbundet förargats högeligen över att de 
kvinnliga kandidaterna placerats långt ned på vallistorna, vilket resul-
terat i den alternativa listan med Sjölander i topp. Förargade kvinnor 
var en  fak  tor som Allmänna Valmansförbundet inte tidigare behövt 
brottas med, menade tidningen. Och i en insändare i högertidningen 
GeflePosten bekräftade Anna Björk att det skett något av en väckelse 
bland  högerns kvinnor i arbetet med att ta fram vallistorna och att det 
kupp artade beslutet med separat lista föregåtts av en temperaments-
full debatt. 

Socialdemokraternas styrelse tog i valförberedelserna fram förslag 
på kandidater och bland dem fanns två kvinnor, nämligen Maria Kvist 
och Maria Skoglund. Skoglund visade sig dock ha obetalda skulder till 
kommunen och miste därför sin plats till en annan kvinna. Just obe-
talda skatteskulder var ett problem bland många av partiets medlem-
mar. På den kandidatlista som sedan fastställdes återfanns Maria 
Kvist, men av styrelseprotokollen att döma gjordes ingen riktad insats 
för att få den kvinnliga delen av de potentiella väljarna till valurnorna.

De frisinnade använde Gefle Dagblad och en öppnad valbyrå som 
plattformar både för att förmedla information och för att uppmana 
såväl kvinnor som män att rösta vid stundade val. Liknande påtryck-
ningar gjorde också De kristna nykterhetsvännerna genom annonser 
i dagspressen – trots att partiet inte hade några kvinnor på sin vallista.

När fullmäktigevalet i december var över i bägge valkretsarna och 
resultatet summerats av magistraten framkom att 3 272 valsedlar 
 läm nats in, varav drygt 40 procent var knutna till fullmakter. I val-
längderna återfinns totalt 1 473 kvinnor och av dessa var 267  utestängda 
från deltagande på grund av obetalda skulder till kommunen (alterna-
tivt för att de hade utländskt medborgarskap). Av de åter stående 1 206 
kvinnorna gick, enligt statistik som den lokala rösträttsföreningen 
tagit fram, drygt 37 procent och röstade. Dessa siffror har tyvärr inte 
kunnat bekräftas i bevarade röstlängder – det är i  längderna svårt att 
avgöra i vilken mån de röstande noterats. På grund av det osäkra under-
laget har en vidare valanalys inte gjorts av dessa längder utan vi har i 
stället tvingats förlita oss på den bild av valet som ges av tidningarna. 

Enligt Gefle Dagblad hade det varit ett påfallande livligt deltagande 
bland kvinnorna vid valet. Att tre kvinnor invaldes i fullmäktige kom-
menterade chefredaktören Karl Magnus Lindh med att det förmod-
ligen var fler kvinnliga mandat än någon kunnat tänka sig. Också 
GeflePosten kommenterade att många kvinnor infann sig för att göra 
sitt medborgerliga inflytande gällande. Arbetarbladet beskrev i stort 
sett väljarna könsneutralt i sin rapportering, men konstaterade att 
 högern agerat aktivt och lockat många kvinnliga röster genom upp-
ståndelsen kring att föra fram Sjölander på en separat lista.

Om 1910 års val kan sammanfattningsvis konstateras att det bedrevs 
en livaktig kampanj av den lokala rösträttsföreningen för att få kvin-
nor på valbara platser, vilket också skedde. Partiernas inställning till 
kvinnliga kandidater är dock inte helt enkel att tolka, i alla fall inte 
utifrån styrelseprotokollen. Någon uttalad strategi för att locka kvin-
nor till politiken diskuterades inte alls. Att kvinnorna i Allmänna Val-
mansförbundet gick fram med en egen lista kommenterades först i 
följande årsberättelse som en kuriös detalj. Den bild som lokaltidning-
arna ger är att det ändå fanns politiskt aktiva kvinnor som bedrev 
kampanj inför valet. I tidningarna finns också inslag av uppmaningar 
till väljare av båda könen att nyttja sin rösträtt. Om den politiska 
kultu ren i Gävle 1910 endast tolkas utifrån tidningarnas artiklar och 
annonser ges en bild av ett Gävle där kvinnor var klart aktiva på den 
politiska arenan – även om de delvis motarbetades av de manligt 
 dominerade partierna. Uppmaningarna som framfördes i pressen till 
kvinnorna att nyttja sin rösträtt vittnar om ett medvetet erkännande 
av kvinnor som politiska aktörer, åtminstone på ett lokalt plan. Frågan 
om den politiska kulturen i Gävle som här tecknats utifrån dags-
pressen ska närmast prövas mot vad källorna säger om aktiviteten vid 
nästkommande val 1912, där de bevarade vallängderna erbjuder bätt-
re möjligheter till tolkning.

Inför valet 1912 och det faktiska 
utfallet ur ett genusperspektiv

Den mest slående förändringen vid Gävlevalet två år senare är att inga 
kvinnor förekom på valbara platser på partiernas listor. Vår studie av 
partiernas protokoll ger inga ledtrådar till att en debatt om kvinnor på 
valbar plats förekom, och när tidningarna talade om kandidaterna 
 beskrevs de antingen könsneutralt eller som män. Året innan hade en 
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schism uppstått inom LKPR, vilken ledde till att högerkvinnorna gått 
ur föreningen. Orsaken till konflikten låg i att rösträttsrörelsen tagit 
tydlig partipolitisk ställning för vänsterpartierna, mot högern och dess 
motstånd mot kvinnlig rösträtt. Högerkvinnornas tydligaste roll i 
valrörelsen blev att uppmana kvinnliga högerväljare att verkligen gå 
och rösta, samtidigt som ett varningens finger höjdes mot röstskolk: 
”De moderata kvinnor, som nedlägga sin röst stärka därmed öfriga 
partiers ställning och bära sålunda ansvar för valets utgång i lika 
hög grad som de röstande.”4 Partilojaliteten gick först. För det social-
demokratiska partiet tycks utgångspunkten ha varit densamma. Det 
var klasslojaliteten som betydde mest. Kampen handlade om att få ett 
politiskt inflytande över kommunerna och där var samarbetet mellan 
män och kvinnor viktigt. Även om den liberala tidningen Gefle Dagblad 
framhöll att man försökt finna dugliga män och kvinnor, återfanns 
enbart män på valbara platser till fullmäktige för det frisinnade  partiet 
1912. Faktum var att även om De frisinnade var det mest kvinno vän-
liga partiet med flest aktiva inom den lokala kvinnliga rösträtts rörel-
sen, nöjde sig deras rösträttskvinnor vid valet 1912 med att uppmana 
kvinnor i allmänhet att rösta i kommunalvalen. En möjlig orsak till 
att striden om valbarheten kom i skymundan inom De  fri sinnade 
kan sökas i att partiet inte belönades med fler väljare 1910, trots den 
 aktiva satsningen vid detta val. När det gäller väljarna så uppmanades 
kvinnorna att gå till valurnorna, inte minst av den liberala pressen, 
men vanligen tillskrevs väljaren ett manligt kön. Den lokala rösträtts-
föreningen manade dock kvinnor direkt att nyttja sin rösträtt genom 
en insändare i Arbetarbladet: ”Ingen, om hon äger endast en röst, bör 
avhålla sig från att, hälst personligen annars genom fullmakt, deltaga 
i valet.”5 

Just Arbetarbladet vände sig i större utsträckning än andra tidningar 
till en könsneutral väljarskara. Om väljaren könsdefinierades var det 
manliga könet den underförstådda normen men det finns också exem-
pel där tidningen vände sig till kvinnliga väljare med information. 
Denna tvetydighet kan belysas med två illustrationer från vintern 
1912. Den 6 december publiceras en bild vid anropet ”Arbetare, glöm 
ej vilken makt din röstsedel har!” Ur en fabriksbyggnad med bol-
mande skorstenar sträcks en enorm arm ut med en valsedel i nypan. 
Armen skuggar en liten, ängslig, korpulent herre, som ser ut att till-
höra de burgnare klasserna. Dagen därpå publiceras en bild av en man 
och kvinna som tillsammans tågar med valsedel i handen. Bildtexten 

ANNONS med kraftfull illustration i 
 Arbetarbladet den 6 december 1912.

c
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1 206 till 1 789 stycken totalt. För att fördjupa analysen av väljarkårens 
beteende ur ett genusperspektiv bör förstås kvinnornas valbeteende 
sättas i relation till hur valdeltagandet såg ut bland männen. Inför 
valet delades staden in i numrerade kvarter och avdelningar. Första 
kvarterets första och andra avdelning innefattade omkring en fjärdedel 
av Gävles röstberättigade befolkning och har här valts ut för en 
 närmare skärskådan. Inom detta område återfanns en blandad social 
befolkning och det får därför anses vara representativt för staden i sin 
helhet. Generellt följde kvinnorna samma mönster som männen: ju 
fler röster en väljare hade, desto större var hennes benägenhet att 
 använda sin rösträtt. I tabellen ovan har röstberättigade och röstande 
delats in efter röstetalet, det vill säga det antal röster som väljarna 
förfogade över, vilket baserades på taxeringen av inkomster av kapital 
eller arbete. Det maximala antalet per väljare vid denna tid var, som 
tidigare nämnts, 40 röster. De med många röster tillhörde stadens elit, 
och de med få röster tillhörde de lägsta klasserna, grovt förenklat. Mer 
än hälften av kvinnorna som röstade tillhörde de lägsta skikten i 
 staden, de väljare som hade 1–10 röster, medan bara lite drygt en pro-
cent tillhörde samhällsskiktet med 30–40 röster. 
 De röstberättigade kvinnorna var färre än männen, och dessutom 
var de fattigare: en större andel bland de röstberättigade kvinnorna 
ägde färre röster än männen. Andra utmärkande skillnader var att 
kvinnorna var genomsnittligt yngre än männen, och medan gifta män 
var i majoritet bland de röstande männen var endast en fjärdedel av de 
kvinnor som avlade sina röster gifta. De röstande kvinnorna uppvisade 
därmed ett mönster som generellt sett motsade det gängse bland 

lyder: ”Fram till valurnorna män och kvinnor! Hand i hand mot kom-
munalt fåtals välde!”6 

När tidningarna rapporterade från valet, är det generella intrycket 
att väljarna var män. Kvinnornas eventuella närvaro i vallokalerna 
kommenteras endast vid ett tillfälle av pressen, när det refereras till 
överklassens damer och herrar; i övrigt lyser de alltså med sin från-
varo i rapporteringen. 

Vallängderna från 1912 ger fler och tydligare uppgifter än från valet 
två år innan eftersom det är möjligt att se vilka som också utnyttjade 
sin rösträtt. Antalet röstande kvinnor vid fullmäktigevalet 1912 var 
455, vilket var 25 procent av det totala antalet röstberättigade kvinnor. 
Från 1910 års val hade gruppen röstberättigade kvinnor ökat från 

Röstetal Antal röstande/
röstberättigade kvinnor

Antal röstande/
röstberättigade män 

1–5 42/372 82/451

6–10 15/48 167/400

11–15 20/29 130/220

16–20 7/10 34/62

21–25 14/20 151/224

26–30 3/3 33/38

31–35 14/17

36–40 1/1 18/18

Totalt 102/483 629/1430

Kvinnors och mäns valdeltagande i 
stadsfullmäktigevalet i Gävle 1912, 1:a 
kvarteret, avdelning 1 och 2. Kommentar: 
Inga bolag eller juridiska personer (döds-
bon) ingår i analysen.

Källa: Vallängd, Gävle stadsarkiv, DIII:a 69 
(1912), Landsarkivet Härnösand.

ANNONS med frejdiga valarbetare, man 
och kvinna sida vid sida, i Arbetarbladet 
den 7 december 1912.
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 männen. Medan männen som utnyttjade sin rösträtt ofta var väl-
etablerade gifta män, var kvinnorna yngre och mindre etablerade. Just 
gruppen unga ogifta kvinnor med låga inkomster kom senare, efter 
införandet av den allmänna rösträtten, att utmärka sig genom ett lägre 
valdeltagande, men i detta val var de alltså den dominerande gruppen 
bland de röstande kvinnorna. Gruppen med endast 1–5 röster utmärk-
te sig på ett intressant sätt då den inte enbart avspeglade de röstberät-
tigade kvinnornas socioekonomiska ställning. Bland dessa kvinnor 
hittar vi nämligen ett antal hustrur till män ur stadens elit, såsom 
borgmästarhustrun Anna Berggren och grosshandlarhustrun Anna 
Engvall, och vi kan därmed dra slutsatsen att dessa kvinnor hade följt 
rösträttsrörelsens uppmaning att ta ut debetsedel på en liten inkomst 
för att kunna utnyttja sin rösträtt. 

Det är knappast förvånande att kvinnor ur eliten nyttjade sin 
rösträtt. Men här vill vi även lyfta fram två andra grupper av kvinnor 
som gick och röstade. En kategori som utmärkte sig särskilt genom 
högt valdeltagande var stadens lärarinnor. Dessa kan sägas ha utgjort 
en bildad elit och vi har tolkat deras höga valdeltagande som uttryck 
för att de såg valet som en viktig symbolhandling, grundat dels i ett 
allmänt politiskt engagemang, dels i ett engagemang för kvinnornas 
politiska rättigheter. I samma grupp som lärarinnorna har vi också 
placerat de fåtaliga kvinnliga journalisterna och hustrur till stadens 
kulturelit. Slutligen bör den lilla grupp kvinnor ur arbetarklassen som 
faktiskt gick och röstade lyftas fram – precis som fabriksarbeterskan 
Svea Maria Svensson, som inleder den här uppsatsen. Uppfattade Svea 
sig som en representant för arbetarklassen i allmänhet, eller för unga 
arbetarkvinnor, eller som kvinna, eller som medborgare? Vi vet som 
sagt inte vad som ytterst drev henne till vallokalen den där december-
dagen 1912. Men hon och övriga fabriksarbetare som gick och röstade 
kan ses som en del i början på en mycket lång process med faktiskt 
breddat valdeltagande bland kvinnor. 

Sammanfattningsvis visar röstlängderna 1912 en relativt aktiv kår 
av kvinnliga väljare, givet kvinnornas ekonomiska villkor och de 
förutsättningar som lagstiftningen gav. När man jämför vallängderna 
med tidningarnas rapportering om valet samma år ges delvis en annan 
bild, då kvinnor är mer osynliga i tidningarna än vid valet två år 
tidigare. Möjliga förklaringar till detta osynliggörande är, liksom när 
det gäller valbarheten, att den lokala rösträttsrörelsen försvagats i och 
med splittringen inom LKPR, att partilojaliteten betonades starkare, 

och att kvinnors politiska deltagande fick en tydligare klassprägel än 
vid valet två år tidigare. Denna avsaknad av kvinnliga väljare i rap-
porteringen kan därtill avspegla en annan aspekt av valdeltagandet, 
nämligen ombudsröstningen. Ombudsröstningen var relativt allmänt 
förekommande och skapade enligt tidningarna oreda i vallokalerna. 
Förmodligen valde ett antal av de röstande kvinnorna att inte själva 
gå till vallokalen, utan rösta via ombud. 

Valbara men långt ifrån självklara

Kvinnors aktiva deltagande på lokalplanet som väljare ökade succes-
sivt under 1910-talet, åtminstone enligt de siffror som LKPR har sam-
lat in. Samtidigt ökade inte andelen valda kvinnor nämnvärt. Vi har i 
det här kapitlet visat att kvinnor visst kunde rösta i många olika slags 
val, långt innan kvinnors rösträtt till riksdagen infördes 1921. Krite-
rier som skattebetalning och försörjning kunde väga tyngre för röst-
rätten än den potentiella väljarens kön. Vi har också visat att denna 
rösträtt sällan innebar att kvinnorna därmed sågs som fullvärdiga 
 poli tiska subjekt. Kvinnors valdeltagande var ofta lägre än mäns, och 
sannolikheten var större att de företräddes av män vid själva val till-
fällena. De var inte heller valbara. Trots att de blev det i och med den 
nya kommunallagstiftningen 1909, innebar den politiska kulturens 
köns kodade föreställningar om representation att det skulle dröja 
ytter ligare år av kamp innan kvinnorna tog rejäla kliv in i de beslu-
tande församlingarna. 

Noter

1. Detta kapitel bygger på ett antal större studier av val och valbeteenden i  Sverige 
under en tidsperiod av närmare 300 år. Forskningen har finansierats av Vetenskaps-
rådet, Riksbankens Jubileumsfond och Umeå universitet. Närmare hänvisningar till 
litteratur och till tryckta och otryckta källor finns i våra tidigare publikationer (se 
referenslistan). 

2. Protokoll från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Gävle 15/11 1904. 
Protokoll, AI:I 1903—1919, Arkiv Gävleborg (AG).

3. Styrelseprotokoll 17/3 1911, Moderata samlingspartiet, AI:I 1910—1934 (AG).
4. GeflePosten 4/12 1912.
5. Arbetarbladet 13/12 1912.
6. Arbetarbladet 6/12 och 7/12 1912.
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REFORMISM 

ELLER REVOLUTION? 
Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 1918–19

LARS BERGGREN & KJELL ÖSTBERG

Åren 1918 och 1919 fattade riksdagen beslut om allmän och lika 
rösträtt i kommunalval och riksdagsval. Dessa beslut har ofta fram-
ställts som en naturlig följd av en utveckling i riktning mot ett demo-
kratiskt genombrott. Men vilka krafter och motsättningar i samhället 
hade betydelse för de beslut som fattades? Hur tänkte de politiska 
aktörerna att demokratin skulle gestalta sig? Vilka alternativ formu-
lerades och vilka av dem kunde inte genomföras? 

De omfattande sociala mobiliseringarna och hungerkravallerna 
 under våren 1917 innebar inledningen till slutfasen av Sveriges demo-
kratisering. Några månader senare accepterade högern att den första 
regeringen med socialdemokratiskt deltagande tillträdde. Och hösten 
1918, inför hotet om en upprepning av det föregående årets orolig -
heter och under trycket av den tyska revolutionen, föll motståndet 
också mot den lika och allmänna rösträtten. Det är en allmän uppfatt-
ning att Sverige därmed avslutat sin historiska utveckling mot demo-
kratin i dess klassiska form. 

Upplysta och framstegsvänliga politiker, framför allt liberalen Nils 
Edén och socialdemokraten Hjalmar Branting, brukar ofta tillskrivas 
äran av att ha genomfört besluten om allmän rösträtt. Härigenom 
fullbordade de en lång och framgångsrik strävan för folkets fulla poli-
tiska rättigheter uttryckta genom ett representativt, parlamentariskt 
demokratiskt system. 

En alternativ tolkning, som delas av många författare i denna anto-
logi, är att se den demokratiska utvecklingen som en process, där 

I utvecklingen av det svenska 
samhället sådant vi känner det i 
dag utmärker sig de ödesmät-
tade och förtätade åren 1917–18 
som de kanske allra mest avgö-
rande. Som en konsekvens av 
första världskrigets ransone-
ringar uppstod hungerkravaller i 
Sverige och i landet fanns både 
dem som välkomnade och fruk-
tade den revolution som ägt 
rum i Ryssland och Tyskland. 
Lars Berggren och Kjell Östberg 
reder här ut de snåriga skilje-
linjerna och det komplicerade 
händelseförloppet i rösträtts-
kampens slutspurt. Det var ett 
skeende som ända in i det sista 
hade ett ovisst slut.

DET FÖRSTA RIKSDAGSBESLUTET om allmän 
och lika rösträtt föregicks av en orolig tid 
av livsmedelsbrist, världskrig och revolu-
tioner i utlandet. Hungerdemonstration 
från Svenska Tobaksmonopolets fabrik i 
Sofielund till Stortorget i Malmö 1917.

c



154 155

demokratins former ingalunda var självklara eller givna för dem som 
förespråkade ökat folkstyre och där den slutliga utformningen var ett 
resultat av en kompromiss mellan olika samhällsintressen. Med en 
sådan tolkning blir det viktigt att också sätta ljuset på andra aktörer 
och händelser utanför de parlamentariska strukturerna: folkliga rörel-
ser, som den kvinnliga rösträttsrörelsen, eller den sociala mobilisering 
som ägde rum våren 1917 och hösten 1918, liksom ekonomiska makt-
strukturer och byråkratiska nätverk. 

En snabb blick på läget inför rösträttsbesluten talar för ett sådant 
synsätt. Högern var ingen anhängare av vare sig den allmänna eller 
lika (ograderade) rösträtten. Inte heller liberalerna var historiskt för 
oinskränkt rösträtt. Det var först i början av det nya seklet som libe-
ralerna i riksdagen entydigt ställde sig bakom den allmänna rösträtten 
till andra kammaren – åtminstone för män. Kravet på kvinnors röst-
rätt fick vänta, menade liberalernas ledare Karl Staaff länge, så att det 
inte skulle riskera männens. Och partiet hade inga problem med 
 ordentlighetsstrecken, de inskränkningar som innebar att den som 
levde på fattigvård eller inte betalade sin skatt kunde förlora rätten att 
rösta (se vidare kapitlet ”Rösträtt för alla?” i del II). När det gällde den 
kommunala rösträtten, som ju också indirekt avgjorde första kamma-
rens sammansättning, ville Liberala samlingspartiet mildra, men inte 
avskaffa den graderade rösträtten. Först 1916 tog liberalerna ställning 
för lika kommunal rösträtt, men bara för dem som betalade kommu-
nalskatt. Gifta kvinnor skulle få rösta i kommunalvalen bara om deras 
män inte slarvat med skatten. Ett sådant förslag utestängde många 
hundra tusen väljare.

Ja, inte ens den borgerligt dominerade kvinnliga rösträttsrörelsen 
tog ställning för allmän rösträtt. De krävde att kvinnor skulle få rösta 
på samma villkor som män. Att de inte tog avstånd från de inskränk-
ningar som fanns innebar att många arbetarkvinnor skulle ha ute-
stängts från rösträtten om Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt, LKPR, lyckats genomdriva sitt program före 1918.

Men det fanns också olika alternativ till demokratins former. 
 Parla mentarism eller presidentstyre? Republik eller konstitutionell 
monar ki? En eller två kamrar? Majoritetsval eller proportionella val? 
Kvalificerad majoritet för omfattande politiska beslut? Och var gick 
demokratins gränser? Skulle folkstyret göra halt inför bankpalats och 
fabriksportar?

Samtidigt var borgerlighetens skräck för massorna betydande.  Därför 

lades stora ansträngningar på att ge det demokratiska systemet en ut-
formning som skulle garantera fortsatt inflytande för de tidigare makt-
eliterna.

Varje eftergift från de politiska makthavarnas sida för kraven på 
ökat folkligt inflytande kom nämligen att kombineras med förslag på 
”garantier”, som med andra medel skulle inskränka denna utökade 
demokrati och därmed förhindra ”mindre välbetänkta förvaltnings-
åtgärder” från ”de mindre bemedlades” sida, som det hette i höger-
regeringen Lindmans rösträttsproposition från 1907.1 Denna syn dela-
des som vi ska se av de samhällsbevarande skikten även 1918.

HJALMAR BRANTING, Socialdemokraternas 
ledare, talar vid förstamajdemonstratio-
nen på Gärdet i Stockholm 1917.

FÖRSTASIDAN I TIDNINGEN Social-Demokra-
ten, dagen efter rösträttskravallerna på 
Gustav Adolfs torg i Stockholm den 5 juni 
1917.
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En socialistisk demokrati?

Var stod arbetarrörelsen i denna diskussion? Fanns det ett socialistiskt 
alternativ till den representativa parlamentariska demokratin?

Socialdemokratin var sedan början av seklet splittrad i en höger och 
en vänster. En reformistisk riktning med Branting som svensk före-
trädare avvisade det revolutionära perspektivet och förkunnade en 
”evolutionär” väg till socialism. Genom gradvisa och pragmatiska re-
former skulle arbetarklassen stegvis flytta fram sina positioner och 
socialismen nästan omärkligt födas inom kapitalismen, som efter hand 
skulle växa över i den nya samhällsformen.

Den mera ortodoxt marxistiska vänstern var övertygad om att 
 socialismen, inklusive revolutionen, var både nödvändig och ofrån-
komlig, ja så ofrånkomlig att övergången till socialismen allt mer blev 
en fråga om att invänta det rätta tillfället. Något särskilt demokratiskt 
perspektiv, förutom att bejaka en utvidgning av rösträtten och ut-
nyttja de parlamentariska institutionerna vid sidan av de utomparla-
mentariska, utvecklades aldrig under denna tid.

Men det fanns erfarenheter inom arbetarrörelsen som nu åter dök 
upp i minnet, som på ett mer direkt sätt grep in i händelserna 1917 och 
som kunde utgöra alternativ till reformism och ett passivt inväntande 
på det rätta tillfället. Ett sådant alternativ hade sina rötter i Pariskom-
munen 1871. Pariskommunen kom att bli en erfarenhet av historisk 
betydelse för den radikala socialistiska rörelsens diskussioner om 
 demokratins former. Under några vårmånader 1871 ersattes för första 
gången en borgerlig regim med ett arbetarstyre med socialistiska 
 ambitioner, låt vara i huvudsak i en enda stad. De traditionella styrel-
seformerna ersattes av nya, baserade på direktdemokrati.

 Erfarenheterna från Pariskommunen levde vidare i den socialistiska 
vänsterns minne, men 1917 kompletterades de också med de mer ak-
tuella ryska upplevelserna. Strejkkommittéer och andra former av 
själv organisering hade gradvis utvecklats vid folkliga uppror under 
1800-talet. Under 1905 års ryska revolution skedde en samordning av 
sådana kommittéer till lokala arbetarråd, med Petersburgsovjeten som 
den mest kända. Modellen upprepades i nationell skala under 1917 års 
revolution i en sådan omfattning att arbetar-, soldat- och bonderåden 
förklarades vara grunden till alternativa maktstrukturer. Bolsjeviker-
nas paroll ”All makt åt sovjeterna” ställdes mot den konstituerande 
församling som just valts. 

Under de kommande åren spred sig uppkomsten av arbetar- och 
soldatråd som en löpeld till Ungern, Österrike, Tyskland, Italien, 
 Spanien, Storbritannien, ja också till Nordamerika. På vissa håll, som 
i Ungern och delar av Tyskland, uppkom sovjetliknande centrala 
strukturer dit den nationella eller regionala makten flyttades över. Den 
ungerska råds republiken varade i fyra månader. Rådskommunismen, 
en strömning som ofta stod självständig gentemot de stora vänster-
partierna, formulerade avancerade krav på arbetarkontroll och sam-
hälleligt ägande. 

De nya demokratierna pressades också att gå rådsrörelsen till mötes. 
I Tyskland och Österrike antogs särskilda driftsrådslagar som gav 
arbe tarna rätten att välja egna representanter med rätt till insyn och 
visst inflytande på sina arbetsplatser. Några grundläggande förskjut-
ningar av maktförhållanden ledde emellertid lagstiftningen aldrig till, 
och i början av 1920-talet avklingade intresset för rådsinspirerade 
expe riment.

En svensk rådsdemokrati?

Hade denna europeiska utveckling någon relevans för Sveriges demo-
kratisering? Också i Sverige skedde spontana organiseringar under-
ifrån, ibland sammanslutna i rådsliknande strukturer. Precis som i 
Ryssland, Tyskland och de flesta andra länder var protesterna och de-
monstrationerna inledningsvis i regel spontana utbrott, inte initierade 
av partier eller vänstergrupper. De första veckornas aktioner leddes 
vanligtvis av kvinnor, vars fackliga eller politiska anslutning vid denna 
tid var betydligt svagare än männens. De krav som restes var nästan 
uteslutande kopplade till dyrtiden i allmänhet och livsmedelssitua-
tionen i synnerhet. Det blev därför naturligt att rikta dem mot den 
lokala företrädaren för livsmedelspolitiken, den kommunala förvalt-
ningen, och särskilt dess livsmedelsnämnd. En delegation utsågs att 
föra demonstranternas talan, vanligtvis vald på ett stormöte. De valda 
tågade iväg till stadshuset, gärna uppbackade av demonstrationståg, 
och möttes påtagligt ofta av sympatiska uttalanden från den kommu-
nala ledningen, som dock regelmässigt beklagade att de inget kunde 
göra, eftersom besluten fattades högre upp.

Men arbetarna lät sig inte nöjas med det. De pressade de  kommunala 
instanserna att vidta extraordinära åtgärder; ofta klubbades särskilda 
dyrtidsanslag igenom och kommuner startade mejerier, slakterier och 

POTATISKÖ I HUNGERTIDER, Södermanna-
gatan i Stockholm, våren 1917. Onsdagen 
den 11 april det året utlöstes hunger-
demonstrationer i Söderhamn och några 
dagar senare i Västervik, Malmö och 
Söderköping. De kommande veckorna 
upprepades mönstret i ett flertal orter 
över hela landet. Majoriteten av initiati-
ven kom från kvinnor som exempelvis i 
potatisköer vägrade acceptera de höga 
livsmedelspriserna och tog ansvaret för 
sina svältande familjer i egna händer.
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vedgårdar i försöken att garantera billigare livsförnödenheter. Och på 
många håll organiserade arbetarna övervakning, inventeringar och 
ibland konfiskering av bönders och handelsmäns lager, ofta avsedda 
för den svarta marknaden.

Vad vi ser är framväxten av embryonala självständiga arbetarorga-
niseringar. De kännetecknades av en bred representation av olika 
 arbetargrupper och politiska riktningar. Kvinnorna utgjorde, till skill-
nad från situationen i den institutionaliserade arbetarrörelsen, ett 
framträdande inslag. Deputationer och arbetsgrupper utsågs direkt av 
de samlade arbetarna. Kraven var inledningsvis begränsade till den 
akuta livsmedelskrisen; mer långtgående politiska krav saknas i regel 
under denna första fas.

På flera håll – Västervik efter hungerupproret är det mest kända 
exemplet – övergick emellertid rörelsen i rådsliknande strukturer. Kra-
ven politiserades. Man gjorde anspråk på att ta över delar av den  lokala 
förvaltningen och nu hördes också krav på demokratiska reformer och 
till och med referenser till de ryska arbetarnas mer resoluta agerande 
mot den härskande klassen. Nu blev också skillnaderna mellan de olika 
riktningarna inom arbetarrörelsen allt mer framträdande. De måste 
ses mot bakgrund av den dramatiska utvecklingen inom socialdemo-
kratin. I februari 1917 hade vänstern de facto slängts ut ur partiet och 
i mitten av maj bildades formellt det nya socialdemokratiska vänster-
partiet. Syndikalisterna, som redan 1910 brutit med LO och bildat 
 Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), vädrade också morgon-
luft när den lokala kampen  intensifierades. 

Idén om arbetarråd som en bärande del av övergången till socialism, 
eller som alternativa demokratiska strukturer, hade inte varit en del 
av vänsterns politiska eller ideologiska arsenal före 1917. När det  gäller 
samhällets demokratisering låg tyngdpunkten på att reformera de 
 existerande strukturerna, i ett första steg allmän och lika rösträtt, 
 republik och avskaffandet av första kammaren.

Det nya vänsterpartiet och syndikalisterna spelade alltså ingen 
 central roll för hungerkravallernas uppkomst. När den socialdemo-
kratiska vänstern samlades till konstituerande kongress 13–16 maj, 
mitt under pågående massrörelser, var de dramatiska händelserna i 
stor utsträckning frånvarande i förhandlingarna.

En rad socialiseringsåtgärder presenterades, men konkret sades 
inget om hur arbetarnas makt skulle utformas. Under kongressens 
sista skälvande timmar antogs så en resolution om den pågående 

 kampen i form av ett ”Manifest till Sveriges arbetare”. Tillsammans 
med krav på lönehöjningar, 8-timmarsdag och författningsrevision 
finns här också uppmaningar till arbetarna att ”på varje plats […] 
omedelbart bilda lokala arbetarråd allsidigt representerande platsens 
demokratiska folkelement, för att handhava den lokala ledningen av 
mass aktionen”.2 För första gången dök rådstanken upp i ett politiskt 
program. Några veckor senare tog Vänsterpartiet och syndikalisterna 
gemensamt initiativet till att bilda Arbetarnas landsråd. Landsrådet 
var ett försök att samla de rådsliknande strukturer som vuxit fram och 
framför allt ett organ för att propagera för rådstanken. 

Det är uppenbart att diskussionen om alternativa former för demo-
kratins genomförande i stor utsträckning var en ny tanke inom den 
svenska vänstern vid denna tid. Den stimulerades framför allt av de 
ryska erfarenheterna, som följdes med stort intresse; också Branting 
besökte Petrograd och hyllade vid hemkomsten februarirevolutionen. 
Samtidigt var ju inte heller i Ryssland rådssystemet stöpt i någon 
 färdig form, utan statt i ständig utveckling. 

I Sverige avtog emellertid den sociala oron från och med sommaren 
1917, till en del beroende på att livsmedelssituationen förbättrades, till 
en del på den politiska utvecklingen, där socialdemokraterna efter val-
segern hösten 1917 kunde bilda regering tillsammans med liberalerna. 
Därmed ökade förhoppningarna om en lösning av författningsfrågan. 
Arbetarnas landsråd arbetade vidare, men mest på den organisatoriska 
nivån. 

Socialdemokraterna 
och de parlamentariska strukturerna

Också majoritetsriktningen inom det socialdemokratiska partiet över-
raskades av demonstrationerna och upploppen våren 1917. Till  skillnad 
från i partierna längre vänsterut var entusiasmen inte odelad från 
parti ledningens sida. Samtidigt hade den inget emot att använda sig av 
demonstrationerna för att sätta press på högern och vinna den  allmän na 
rösträtten. När statsminister Carl Swartz den 21 april skulle lämna
ett svar i riksdagen om livsmedelsläget utlyste socialdemokraterna en 
demonstration utanför riksdagshuset, och inför bortåt 10 000 åhörare 
krävde Per Albin Hansson ett slut på ”hungerpolitiken” och  införandet 
av allmän och lika rösträtt. Det fanns redan tidigt en klar strävan från 
partiets sida att få demonstrationerna att fokusera på just rösträtts-
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frågan, medan Socialdemokratiska vänsterpartiet och syndikalisterna 
ville hålla fast vid den ekonomiska kampen och dyrtidsfrågorna. 

I takt med att demonstrationerna spred sig och delvis antog mer 
våldsamma former ökade socialdemokraternas oro för utvecklingen. 
Man fruktade att grupper till vänster om partiet inte bara skulle ta över 
rörelserna utan också på sikt utmana socialdemokratins hegemoniska 
ställning inom arbetarklassen. Men det fanns även en negativ syn på 
spontana resningar utanför partiets kontroll över huvud taget. Här var 
kvinnodemonstrationerna ett särskilt problem, eftersom kvinnorna i 
stor utsträckning var oorganiserade och därmed också opåverkade av, 
framför allt fackföreningarnas, disciplinerande funktioner. Man var dess-
utom orolig för att ”den ryska smittan” skulle sprida sig till Sverige.

Snart formulerades också en allt tydligare kritik mot de i social-
demokraternas tycke odisciplinerade demonstrationerna, och särskilt 
kvinnorna fördömdes. Avståndstagandena från kvinnornas ”excesser” 
och ”nidingsdåd” var hårda och entydiga. I ett särskilt uttalande från 
Malmö arbetarekommun, riktat mot de kvinnor som för första gång-
en gått ut i egna demonstrationer, och med sina initiativ utgjort start-
punkten för hela den väldiga massrörelsen våren 1917, hette det:

Att demonstrera i tid och otid, utan att ha tagit sikte på någon be-
stämd punkt, mot vilken påtryckningen riktas, är att fäkta i luften, 
man förnöter krafter och man förslöar vapnen, men man når inget 
resultat. Vi ha velat allvarligt framhålla dessa synpunkter för våra 
arbetarkvinnor, vilka för ögonblicket tycks leva i den villfarelsen att 
allt kan åstadkommas med demonstrationer […].3

När demonstrationerna verkade gå mot en kulmen i början av maj, 
och dessutom fått fotfäste bland arbetarna i de stora städerna, social-
demokratins kärntrupper, visade partiledningen stor beslutsamhet i 
att försöka ta kontroll över rörelserna. Den 7 maj ställde sig partiets 
verkställande utskott bakom förslaget att bilda ”1917 års arbetarkom-
mitté”. Trots att man lånat namn från den pågående folkliga mass-
rörelsen var initiativet i högsta grad toppstyrt. I ledningen för organi-
sationen satt partiets och LO:s centrala ledare, med Hjalmar Branting 
som ordförande. I två cirkulär formulerades en grundläggande strategi.

Det första cirkuläret slog entydigt fast: ”Vår första lösen är alltså: 
en genomgripande författningsrevision.”4 På så sätt försökte man flytta 
kampen från gator och torg till de parlamentariska institutionerna. 
Det andra cirkuläret angav samma färdriktning på lokal nivå. Det tog 

i bestämda ordalag avstånd från de våldsamma arbetaruppträdena, och 
slog fast det socialdemokratiska alternativet: att ”myndigheterna 
överallt med allvar och kraft griper sig an med uppgiften att lösa livs-
medelsfrågan” var den enda rätta vägen att förebygga upprepade våld-
samheter. Och de organiserade arbetarna måste själva kräva att få bli 
representerade i de kommunala kristidsorganen och där kunna få 
 insyn i och påverka hur livsmedelsnämnderna skötte sitt arbete.

Och detta var vad som hände i massiv skala. Genom den graderade 
kommunala rösträtten var arbetarna i många kommuner utestängda 
från lokalt politiskt inflytande. Nu öppnades plötsligt dörrarna till 
livsmedelsnämnder och brödbyråer, och socialdemokrater kunde till 
och med anställas som föreståndare för dessa organ. Detta passade som 

KVINNODEMONSTRATION vid Stadshotellet i 
Söderhamn i april 1917.
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hand i handske för socialdemokraterna, som nu försökte få kampen 
mot dyrtiden att flytta in i de lokala parlamentariska strukturerna.

Framgången med 1917 års arbetarkommitté och dess lokala avläg-
gare blev begränsad. Lokala kommittéer verkar bara ha bildats på ett 
mindre antal platser och precis som den centrala kommittén, som i 
praktiken upphörde med sin verksamhet före sommaren, hade de snart 
avsomnat. 

Den 5 juni blossade masskampen upp en sista gång före sommar-
stiltjen, i samband med att statsministern i riksdagen skulle besvara en 
interpellation från Branting i rösträttsfrågan. Vänstern mobiliserade 
utanför riksdagshuset, och regeringen som fruktade kravaller förstärk-
te högvakten med militär från Svea och Göta livgarde och Karlberg. 
Branting, trogen sin övertygelse att rösträttsfrågan skulle lösas parla-
mentariskt, hade lovat statsminister Swartz att försöka dämpa orolig-
heterna. Han var också noga med att inte använda sig av hotet från 
massan i sina anföranden i riksdagen, även om han kritiserade ord-
ningsmaktens pågående övergrepp utanför riksdagshuset.

De omfattande demonstrationerna hade nämligen utsatts för kraf-
tiga och obehärskade attacker från polis och militär och riskerade att 
utvecklas till mer omfattande kravaller. Branting infriade sina löften 
till statsministern och fick demonstranterna att dra vidare till Folkets 
hus. Hans uppmaningar till besinning och att satsa krafterna på att 
rösträttsfrågan skulle lösas genom en socialdemokratisk valseger i 
 höstens riksdagsval överröstades emellertid av demonstranternas 
 paroller om ”Storstrejk, storstrejk, storstrejk”. 

Nej, någon avgörande seger i sitt försök att pacificera massrörel-
serna hade det socialdemokratiska partiet inte vunnit. Det bekräftades 
dagen därpå, när Vänsterpartiet och syndikalisterna samlade bortåt 
20 000 till ett stort möte i Hornsbergs hage och proklamerade bildan-
det av Arbetarnas landsråd.

Andrakammarvalet i september 1917 blev framför allt ett stort 
 nederlag för högern; socialdemokraterna förlorade ett mandat, vilket 
betraktades som en framgång efter Vänsterpartiets utbrytning. Det 
nya partiet fick elva mandat. 

Den kraftiga vänstermajoriteten i andra kammaren (vid denna tid 
räknades även liberalerna till vänstern) drev fram en koalitionsrege-
ring mellan liberaler och socialdemokrater. Det har setts som det slut-
liga steget i parlamentarismens genombrott i Sverige, och därmed en 
milstolpe i etablerandet av en liberal demokrati. Regeringen  förklarade 

genast att rösträttsreformen var dess prioriterade uppgift – men an-
visade inga andra vägar än att få med sig den högerdominerade första 
kammaren. Och eftersom första kammaren valdes på grundval av den 
graderade kommunala rösträtten uppstod ett slags moment 22. Några 
initiativ till att återuppväcka den utomparlamentariska rörelsen för att 
pressa motståndarna togs inte av socialdemokraterna.

Däremot deltog socialdemokraterna aktivt i arbetet med att moder-
nisera statsapparaten. Den konservativa byråkratin ansågs i alltför hög 
grad förknippad med högerregeringens misslyckade handelspolitik, 
och regeringens tyskvänlighet alltför belastande nu när det visade sig 
att ententen, ledd av England, Frankrike och USA, skulle gå segrande 
ur första världskriget. Det var framför allt de moderna storföretagar-
na, med Wallenbergarna i spetsen, som var pådrivande. De såg till att 
få sin jurist Johannes Hellner utsedd till den centrala posten som ut-
rikesminister och genom direkta överläggningar mellan Wallenberg 
och representanter för den tillträdande regeringen kom man överens 
om formerna för hur statsförvaltningen skulle rekonstrueras. Men det 
var inte företrädare för arbetarrörelsen som Branting ville placera 
 under kristallkronorna, det var direktörer och experter från de stora 
finans imperierna. I ett längre perspektiv var antagligen den över-
enskommelse som träffades mellan Wallenberg och Branting hösten 
1917 lika viktig som kohandeln i början på 1930-talet för utarbetan-
det av grundläggande samarbetsformer i 1900-talets politiska land-
skap. 

Och kanske var det denna pakt som slutligen garanterade en fredlig 
övergång till allmän rösträtt. Den utomparlamentariska rörelsen hade 
uppenbara svårigheter att blomma upp på nytt och socialdemokra-
terna höll sig strikt till den parlamentariska vägen. Det var i stället den 
tyska revolutionen i november 1918 som åter med full kraft ställde 
demokratins genomförande på dagordningen. 

I skuggan av revolutionen

Hösten 1918 skärptes försörjningsläget åter i Sverige. Precis som under 
våren året dessförinnan gick människor ut i demonstrationer och 
 andra manifestationer mot dyrtiden. Även om omfattningen inte blev 
lika stor som då var problemen kännbara för en stor del av befolk-
ningen. Riksdagen hade samlats till ett extra möte, en så kallad urtima 
riksdag, för att diskutera statstjänstemännens löner. Därför ställde 
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demonstranter och mötesdeltagare krav på riksdagsledamöterna att de 
skulle lösa försörjningsproblemen.

Det var emellertid också en annan händelsekedja som skulle få be-
tydelse för det demokratiska genombrottet. I kölvattnet av den ryska 
revolutionen följde en rad uppror på kontinenten. I början av novem-
ber iscensattes en revolution i Tyskland, vilket ledde till att kejsaren 
avgick och att Tyskland drog sig ur kriget och slöt vapenstillestånd 
med ententen. Mot bakgrund av de inre spänningarna och de yttre 
händelserna diskuterade den liberal-socialdemokratiska regeringen 
ånyo en lösning av författningsfrågan och hur man skulle agera visavi 

högern, som ju stoppat demokratiska reformer tidigare. I dessa dis-
kussioner var regeringen påhejad av kungen, som tagit intryck av hän-
delserna i Tyskland. Först fanns det emellertid inte några planer på att 
ta upp frågan vid den urtima riksdagen, utan siktet var inställt på den 
ordinarie riksdagen, den lagtima, som skulle sammanträda 1919. 

Att frågan om en rösträttsreform ändå fördes fram på den urtima 
riksdagen hängde samman med att läget bedömdes som allt mera 
revo lutionärt. När den tyska revolutionen bröt ut i november 1918 
ökade vänstersocialisternas aktivitet markant, men även vänstern 
inom det socialdemokratiska partiet väckte frågan om en snabb lös-
ning. Till den senare räknades vid denna tid Per Albin Hansson, som 
i ett demonstrationstal hänvisade till revolutionen i Tyskland och 
 menade att den inkallade riksdagen måste fatta beslut om allmän röst-
rätt. Social demokratiska vänsterpartiet utformade ett manifest som 
presenterades den 11 november. I korthet hade manifestet följande 
innehåll:

• Socialistisk regering. Arbetarråd, bonderåd.
• Republik.
• Första kammarens avskaffande.
• Konstituerande nationalförsamling på grundval av oinskränkt all-

män rösträtt för män och kvinnor från 20 år.
• Militärövningarnas omedelbara inställande.
• Höjning av arbetarnas och statstjänstemännens löner. 
• Åtta timmars arbetsdag omedelbart.
• Arbetarkontroll över industrin.
• Bolagens, godsens och statens jord förs under samhällelig kontroll 

till statares, torpares, drängars, bondesöners och skogsarbetares 
disposition.

I december uppmanade man till ”massmöten över hela landet för 
 republik och socialistisk regering”. Massresningarna uteblev, men 
effek ten av aktionerna torde ändå ha varit betydande. Rädslan hos de 
härskande skikten för att den tyska revolutionen skulle spridas till 
Sverige innebar att högerns motstånd mot den allmänna rösträtten 
bröts ner, och författningsfrågan kunde snabbt lösas innan året var slut.

Flera regeringsledamöter har vittnat om den betydelse vänstersocial-
demokraternas aktiviteter och agitation för storstrejk hade.  Regeringen 
blixtinkallades för ett möte den 12 november. Men det var inte endast 

”DEN SANNA DEMOKRATIN ERÖVRAS”. 
 Högerledaren Arvid Lindman ser miss-
nöjt på hur demokratin drivs på från 
vänster. Vänsterpartiets ledare Zeth 
”Zäta” Höglund sätter press på socialde-
mokraterna Branting och Rydén som i sin 
tur knuffar liberalernas Edén framför sig. 
Eller som det beskrivs på rimmad stock-
holmska under bilden i tidningen:

Lindman ser med tankfullt änne
att på Hjalmar trycker Z,
medan Hjalmar, kan man veta,
trycker på Rydén och denne
på Edén – och därför i en 
hast vi få demokratien!

Teckning av Nils Ringström, Svenska 
Dagbladet, december 1918. 
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vänstersocialister, syndikalister och anarkister som oroade liberaler 
och socialdemokrater. Rapporter tydde på att det fanns revolutionära 
stämningar inom såväl polis som militär. Därför hade vissa förband 
skickats hem eller till Karlskrona, och gevärens slutstycken hade tagits 
ur för att förvaras på ställen som ansågs säkra. 

Även LO:s ordförande Herman Lindqvist ombads ge sin syn på 
händelserna. Han menade att det krävdes omedelbara reformer beträf-
fande såväl rösträtt som 8-timmarsdag för att arbetarna skulle hålla sig 
lugna. På ett möte i den socialdemokratiska riksdagsgruppen visade 
det sig att det fanns en radikal vänster som förde fram liknande syn-
punkter som Socialdemokratiska vänsterpartiet. Gruppen enades 
dock trots detta om att det måste gå att göra en kompromiss med libe-
ralerna. Ett av problemen var skattestrecket, som socialdemokraterna 
var emot men som liberalerna hade svårt att överge.

Den 14 november utformades en kommuniké, som möjligen var 
författad av Värner Rydén, en av de socialdemokratiska ministrarna. 
Kommunikén antogs av regeringen, och i den förutskickades att en 
proposition om allmän kommunal rösträtt utan skattestreck skulle 
föras till den urtima riksdagen. Dock tänkte man sig ett fortsatt krav 
på kommunal debetsedel, alltså att inkomsten var tillräckligt hög för 
att kommunalskatt skulle kunna erläggas. Gift kvinna kunde rösta på 
mannens debetsedel. I kommunikén skrev regeringen också att ett 
förslag om politisk rösträtt, det vill säga rösträtt i riksdagsval, skulle 
läggas fram på nästa lagtima riksdag och att rösträtten skulle omfatta 
alla män och kvinnor. 

Den fortsatta riksdagsbehandlingen

Den 24 november lade regeringen fram sin proposition med förslag 
till lag om ändrad betydelse i vissa delar av förordningen om kommu-
nalstyrelse etcetera. Efter en lång debatt i riksdagen hänsköts frågan 
till ett utskott, riksdagens särskilda utskott nr 3 1918. Utskottet sam-
manträdde den 28 november och hade tjugofyra deltagare med repre-
sentation från såväl första som andra kammaren. Efter omröstning 
valdes Hjalmar Branting till ordförande.

Arbetarekommunen i Grängesberg hade skickat ett telegram till ut-
skottet, eller rättare sagt till dess ordförande, med följande budskap: 
”Grängesbergs arbetarekommun understryker på det bestämdaste 
kravet på en genomgripande författningsreform. Regeringsförslaget 

utgör därvid ett minimikrav som ej medgiver någon kompromiss.”5  
Så blev det emellertid inte. Efter några veckors arbete lade ut skottet 
fram ett förslag som innebar en kompromiss på flera punkter.

En av dessa punkter gällde rösträttsåldern som i utskottsförslaget 
höjdes från 21 till 24 år när det gällde kommunalval och från 21 till 27 
år när det gällde landstingsval. Detta var en eftergift till högern, som 
ofta talade om politisk mognad. En av dem som reserverade sig mot 
utskottets förslag var vänstersocialisten Ivar Vennerström. Han pe-
kade på att förslaget betydde att 100 000 före detta röstberättigade i 
kommunalval och 300 000 före detta röstberättigade i landstingsval nu 
skulle förlora sin rösträtt. Senare i riksdagsdebatten lyfte Vennerström 
fram att det var de unga som var kärnan i folkrörelserna. De hade en 
stor betydelse för såväl arbetarrörelsen som nykterhetsrörelsen och 
bildningsrörelsen. Som han skrev i reservationen: ”Dessa socialt  vakna, 
kunskapssökande, livskraftiga unga årsklasser ha varit de drivande 
krafterna i det folkliga organisations- och bildningsarbetet.”6

En annan punkt gällde frågan om skattestrecket. Här föreslog 
 utskottet att den som resterade med mer än två års kommunalskatt 
under de senaste tre åren inte skulle få rösta. Det krävdes alltså minst 
ett års betald kommunalskatt. Denna eftergift till högern tillfreds-
ställde dock inte alla av dess företrädare. I en reservation förespråkade 
bland annat högerledaren Arvid Lindman skattebetalningsplikt. 
Vänster socialisterna var av en annan uppfattning. Ivar Vennerström 
skrev i sin reservation att utskottets förslag stred mot personlighets-
principen, det vill säga att varje person skulle ha en röst. I riksdags-
debatten yttrade sig socialdemokraten Gustav Möller mot skatte-
strecket. Det hade inte verkat som ett ordentlighetsstreck utan som ett 
straff för sjukdom, arbetslöshet och fattigdom. 

Även när det gällde frågan om fattigvårdsstrecket avvek utskottsför-
slaget från propositionen. Från början fanns det inte med i förslaget, 
men högern tryckte på och utskottet förde in att man inte skulle ha 
rätt att delta i kommunalstämmans överläggningar och beslut om man 
var ”av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig försörj-
ning”.7 Utskottet uttalade sig också om att detta inte var en permanent 
lösning utan att fattigvårdsfrågan skulle tas upp av en kommande riks-
dag. Högern ville emellertid gå ännu längre. 

Den 17 december 1918 antogs i huvudsak utskottets förslag av såväl 
första som andra kammaren. Därmed hade principen om allmän och 
lika rösträtt accepterats på kommunal nivå, men med vissa förbehåll i 
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form av konservativa garantier. För det första innebar en höjd röst-
rättsålder i kommunala val och i landstingsvalen att många unga kvin-
nor och män utestängdes från att få rösta till kommuner och landsting. 
Valbarhetsåldern höjdes också för landstingen. För det andra kvarstod 
en del av skatte- och fattigvårdsstrecken. För det tredje utvidgades de 
tidigare bestämmelserna om att det krävdes kvalificerad (2/3) majori-
tet för att fatta vissa ekonomiska beslut i kommunerna. Denna sista 
punkt kunde sätta stopp för radikala förslag och den tvingade också 
fram kompromisser mellan företrädare för olika politiska riktningar 
på det kommunala planet.

Den ”politiska” rösträtten

Det beslut som fattades i riksdagen i december 1918 handlade om 
rösträtt i val till kommuner och landsting. Likväl fick beslutet be-
tydelse för det demokratiska genombrottet i stort. Dels påverkade 
 beslutet valen till första kammaren, som ju valdes indirekt. Dels 
 gjordes utfästelser om reformer när det gällde de direkta valen till 
andra kammaren. Redan i första paragrafen i utskottets förslag till 
grunder för betänkandet berördes rösträtten i riksdagsvalen: ”Allmän 
och lika politisk och kommunal rösträtt, inträdande från och med året 
näst efter det, varunder 23 år fyllts.”8 Med dåtidens språkbruk betydde 
politisk rösträtt rätt att rösta i riksdagsvalen. Det var alltså detta riks-
dagen ställde sig bakom. 

I den andra paragrafen återkom utskottet till rösträtten i riksdags-
valen efter skrivningen om erlagd kommunalskatt för att få rösta i 
kommunalvalen: ”Det anmärkes, att alltså vid den politiska rösträtten 
skattebetalningsstrecket förutsättes skola helt avskaffas.”9 Härigenom 
stadfästes principen om lika och allmän rösträtt, även om det formel-
la beslutet inte skulle fattas förrän på kommande riksdagar. Rösträtts-
åldern höjdes visserligen i de kommunala valen, men den skulle sänkas 
från 24 till 23 år i riksdagsvalen. Detta betydde dock att rösträttsåldern 
inte följde myndighetsåldern, som var 21 år. 

En ändring av förordningen om kommunalstyrelsen krävde endast 
ett beslut av en riksdag, men införandet av rösträtten fordrade en 
grundlagsändring beslutad av två riksdagar med val emellan. Därför 
dröjde det till 1921 innan beslutet om allmän rösträtt slutligen var 
fattat. Att principbeslutet från december 1918 redan vid denna riksdag 
sågs som bindande vittnade en del riksdagsledamöter om. Höger-

ledaren Arvid Lindman menade till exempel att det visserligen bara 
handlade om en förändring av kommunallagarna, men ”att dessa änd-
ringar medföra så vitt gripande förändringar i grundvalarna för vår 
författning […] att man med skäl kan tala om, att här föreligger de 
facto en ändring i grundlagen eller i varje fall något, som är fullt jäm-
förligt med en genomgripande förändring i denna”.10 Även Hjalmar 
Branting yttrade sig i samma riktning: 

Det steg, som man nu står i begrepp att taga, med den lika och all-
männa kommunala rösträttens införande och med de löften, som äro 
givna även från högerhåll om utvidgningar utav den politiska rösträt-
ten, kan icke rimligen jämföras med något annat av de föregående 
stora steg, som tagits i författningsfrågorna, än med det som skedde, 
då den gamla ståndsförfattningen begrovs.11

Revolution och reformer

Bakgrunden till det demokratiska genombrottet var som vi sett de 
revolutionära rörelser och den folkliga kamp som fördes under 1917 
och som spetsades till under hösten 1918. En genomläsning av riks-
dagsprotokollen från den urtima riksdagen i november och december 
visar tydligt hur nära revolutionen var i riksdagsledamöternas tanke-
värld. Detta gällde ledamöter i alla läger, även om de uttryckte sig på 
olika sätt. Så sade till exempel högerledaren Arvid Lindman att den 
verkliga anledningen till att frågan togs upp på den urtima riksdagen 
”låg i den revolution, som utbrutit hos centralmakterna, kanske sär-
skilt i Tyskland”. Han fortsatte: ”Det var gnistan, som tände även här 
hemma och som faktiskt föranledde framläggandet av den kungl. 
propositionen.”12

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna kom också in på frågan 
om revolutionen. Så här formulerade sig Gustav Möller:

Det är ingen överdrift att säga, att sedan arbetarrörelsens tillkomst 
har vårt land aldrig stått så nära en revolution, som det gjorde i mit-
ten av december månad detta år. Det var min uppfattning att social-
demokratin ingalunda skulle framkalla någon revolution. Det var 
också min uppfattning, att om motståndet skulle ha visat sig omöjligt 
att på annat sätt bryta, hade socialdemokratin i det avgörande ögon-
blicket icke fått tveka i valet om de kampmedel, med vilka striden för 
demokratien i vårt land skulle ha fortsatts.13
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Möller var tydlig med att socialdemokratin förespråkade en fredlig 
väg, men uppenbarligen var läget så tillspetsat att även en del social-
demo krater inte helt uteslöt möjligheten av ett mera revolutionärt 
förlopp. 

Flera socialdemokrater kom in på frågan om vad förändringarna 
skulle komma att betyda på sikt. Gustav Möller betraktade rösträtten 
som ett första steg mot att införa socialismen. Nu skulle ”alla möjlig-
heter för den socialistiska tankens genomförande” öppnas.14

En annan socialdemokrat, Arthur Engberg, yttrade att den vidare 
innebörden av reformen var att den öppnade för förändringar. Den 
kommande epoken skulle inte gå i författningsfrågans utan i de stora 
ekonomiska och socialpolitiska frågornas tecken:

Men att just ha kunnat hemföra den avgörande segern, när det gällde 
att spränga bommarna och öppna portarna till denna framtidens 
poli tik, att kunna göra detta med enighet och utan att behöva kasta 
ut en svältande arbetarklass i en förtvivlad strid, det är en hederssak 
för den svenska demokratien, över vilken den har all anledning att 
vara stolt.15

Erövrandet av den politiska demokratin sågs således av de reformis-
tiska socialdemokraterna som det första steget. Därefter skulle, med 
Per Albin Hanssons ord tio år senare, social och ekonomisk demo-
krati införas. Liksom när det gällde den politiska demokratin fördes 
frågan om den ekonomiska demokratin upp på agendan hösten 1918. 

Den ekonomiska demokratin

Ekonomhistorikern Christer Lundh har visat att vänstersocialisternas 
och syndikalisternas propaganda för arbetarkontroll och rådsorgan 
under hösten 1918 – tillsammans med inflytandet från den samtidiga 
breda europeiska rådsrörelsen – på ett avgörande sätt introducerade 
debatten om industriell demokrati i Sverige. Frågan om arbetarnas 
kontroll över produktionen, och arbetarkontrollens roll för en sam-
hällsutveckling i socialistisk riktning, kom under de följande åren att 
dominera debatten inom hela arbetarrörelsen.

För vänstersocialisternas del stärktes idén om arbetarråden som 
 basen i ett socialistiskt Sverige av de internationella erfarenheterna i 
ett läge då rådsrörelsen var stark i Europa. Särskilt efter anslutningen 
till den kommunistiska internationalen 1919 propagerade Social-

DEN TYSKA REVOLUTIONEN var högaktuell 
vid införandet av rösträtten i Sverige. 
Affischen är från Tysklands kommu-
nistiska parti (KPD) 1919, grundat av 
Spartacusförbundet, och aktualiserar 
kampen mot nymilitarism, kapitalism 
och junkervälde.

c
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Den svenska borgerligheten var ytterst lyhörd för de historiska ving-
slagen från Berlin, där kejsaren tvingades abdikera och arbetar- och 
soldatråd på allvar gjorde anspråk på makten. Hotet om att massrörel-
sen från våren 1917 skulle upprepas dök åter upp. Visst försökte vän-
sterpartiet återuppväcka rådstanken. Och visst intensifierade social-
demokraterna sina aktiviteter, möten hölls och resolutioner antogs för 
rösträttens införande, men partiet aktade sig fortfarande för att ta till 
utomparlamentariska medel. Framför allt den fackliga ledningen 
 motsatte sig varje viftande med storstrejksvapnet. 

Som historikern Sven Anders Söderpalm har visat hade det i den 
situationen en avgörande betydelse att en väsentlig del av de svenska 
storföretagarna intervenerade och satte stort tryck på den politiska 
högern att ge upp sitt motstånd mot en författningsreform. Även 
kungen föredrog rösträtten framför risken att behöva dela sin tyske 
svåger kejsarens öde.

Under loppet av några veckor i november och december 1918  kunde 
så de stora dragen i demokratins nya former skisseras. Allmän och lika 
rösträtt för män och kvinnor till andra kammaren genomfördes och 
den graderade kommunala rösträtten avskaffades.

Men någon fullständig seger för socialdemokratin innebar inte be-
sluten. De var följden av en kompromiss där högern fick garantier för 
att demokratiseringen inte skulle slå igenom för kraftigt. Någon repu-
blik blev det inte, och även om kungens makt begränsades var det 
länge oklart vilket inflytande han skulle kunna få. Den indirekt valda 
första kammaren behölls och valbarhets- och rösträttsbestämmelserna 
dit utgjorde fortfarande en konservativ broms. De flesta av de ordent-
lighetsstreck som tidigare försvårat främst för arbetarklassen att ut-
nyttja rösträtten, framför allt skattestrecket, försvann, men fanns i viss 
utsträckning kvar på kommunal nivå. För kommunernas del infördes 
också en del särbestämmelser som underlättade för en minoritet att 
stoppa beslut i kommunsocialistisk riktning.

Historiens aktörer kunde inte veta hur framtiden skulle gestalta 
sig. Olika alternativ och visioner formulerades. En del av dessa kunde 
genom föras. Andra kompromissades bort eller sköts på en obestämd 
framtid. 

demokratiska vänsterpartiet för sovjetsystemet som ett alternativ till 
den borgerliga demokratin.

Inom socialdemokratin fördes omfattande diskussioner om ekono-
misk och industriell demokrati. Spännvidden var stor. Längst ut till 
höger försökte sjökrigsminister Palmstierna i samarbete med libera-
lerna hitta former för arbetarnas medinflytande i former som också 
arbetsgivarna kunde acceptera. På partikongressen 1920 pläderade 
partisekreteraren Gustav Möller för den modell som utarbetats i 
Öster rike, medan Ernst Wigforss var djupt inspirerad av den brittiska 
gillesocialismen. När socialdemokraterna samma år bildade regering 
på egen hand tillsattes en Socialiseringsnämnd samt Kommittén för 
industriell demokrati. Dessa frågor kom också att spela en framträ-
dande roll i valrörelsen 1920. Men valresultatet blev en  oväntad till-
bakagång för socialdemokraterna och rådsrörelsen, liksom radikalise-
ringen över huvud taget, var på tillbakagång internationellt. Gradvis 
sjönk socialdemokratins intresse för industriell demokrati i allmänhet, 
och som redskap för en övergång till socialism i synnerhet. 

Därmed följde den svenska socialdemokratin, och även fackföre-
ningsrörelsen, den europeiska vägens huvudfåra. Alternativa former 
för folklig makt avvisades. Partiledningen hade inte bara avstått från 
att använda sig av den sociala mobiliseringen för att försöka utvidga 
demokratins gränser, den hade aktivt försökt hålla tillbaka dessa rörel-
ser, om än inte med samma bryska metoder som sina tyska  partivänner. 

Det fanns naturligtvis tungt vägande argument för den inslagna 
vägen. Men samtidigt har partiet i regel avstått från att utmana demo-
kratins gränser. För att tala med den brittiske marxisten Perry Ander-
son, har socialdemokratin berövat arbetarklassen idén om en annan 
sorts demokrati.

Historien är inte given

Vi har i detta kapitel försökt visa att den historiska utvecklingen inte 
är given på förhand, och att framställningen av den inte heller kan 
förenklas med hänvisning till enskilda politikers handlingar och idéer. 
För att förstå den händelsekedja som ledde till att allmän och lika 
rösträtt infördes i Sverige måste perspektivet vidgas. Det demokra-
tiska genombrottet måste förstås mot bakgrund av folkliga rörelser 
och aktioner, maktgrupperingar, ekonomiska förhållanden och inte 
minst uppfattningen att det kunde bli revolution i Sverige. 
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MINNET AV 

KVINNORS RÖSTRÄTT
Jubileer och aktivister 

formar historien

ULLA MANNS

Att minnas det förflutna

I vår samtid har diskussioner, ibland rena konflikter, uppstått kring 
vad som bör högtidlighållas på kollektiv, inte minst nationell, botten. 
Så har det exempelvis rått oenighet kring firandet av den svenska 
natio naldagen den 6 juni, om krigarkungen Karl XII:s dödsdag den 
30 november och beträffande hur och var skolavslutningar ska genom-
föras. Diskussionerna om skolavslutningarna är intressanta eftersom 
de så tydligt handlar om relationen mellan traditioner och dagens 
samhälle. Är kyrkan en lämplig plats för skolavslutningar? Lämplig för 
vilka? I dag pågår också flera debatter om hur kulturarv ska förvaltas: 
vad exakt som ska betraktas som ett kulturarv, vilken uppgift museer 
har samt hur läroböcker gestaltar det förflutna. 

Diskussioner om nationella traditioner och kollektiv identitet rör 
det förflutna, det som faktiskt hänt, men också vår syn på det för-
flutna och det samhälle vi har i dag. Det kollektiva ”vi” som omfattas 
i minnesmanifestationer, högtidlighållanden och historieproduktion 
aktualiseras ofrånkomligen. Historikern Klas-Göran Karlsson konsta-
terar att officiella jubileer kring jämna årtal eller cykliskt återkom-
mande märkesdagar ter sig allt mer viktiga att samlas kring. Enligt 
honom handlar dessa firanden i hög grad om ”hur vår egen tid och vårt 
egna samhälle tas som utgångspunkt och symboliskt sätts i förbin-
delse med historiska händelser”.1

Rösträttsjubileet 2018–2021 är 
inte det första i Sverige. Olika 
tider och aktörer har haft sin 
egen historieskrivning. Men vad 
vi väljer att minnas och berätta 
kan ha stor betydelse för vår 
tolkning av dagens politiska 
situation. Ulla Manns resonerar 
kring den splittring som funnits 
inom kvinnorörelsen om tolk-
ningen av rösträttskampen, 
 antingen som framgång eller 
början till förfall. Hon menar 
också att tidigare översikter gett 
en skev bild av kvinnorörelsens 
breda engagemang, som även 
rört många andra – ofta utom-
parlamentariska – kamper.

ETT STYCKE MINNESPRODUKT: Kerstin 
 Hesselgren på frimärke, tryckt 1971 i 
samband med 50-årsjubileet av kvinnors 
rösträtt. Hesselgren blev den första 
kvinnan att väljas till riksdagens första 
kammare.

c
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Om allt detta pågår en omfattande forskning som vanligen kallas 
minnesstudier. I trebandsverket Historiens hemvist, som jag och fem 
andra forskare gav ut 2016, lyfte vi fram den laddade relation som i 
dag finns kring kollektiva minnesmanifestationer, historia och histo-
rieforskning. Hur vi forskar om det förflutna både diskuteras och 
 ifrågasätts; underliggande intressen och olika syn på vad som hänt 
möts i vårt minnesskapande, både i samhällsdebatten och i forskning-
en. Och nu är det dags att fira igen: minnet av reformen som gav kvin-
nor rösträtt ska högtidlighållas, denna gång med lite extra pompa och 
ståt. Det är hundraårsjubileum! Onekligen en händelse värd att  minnas.

Men hur minns vi denna reform? Vad exakt är det som förmedlas i 
högtidlighållanden, jubileumsskrifter och historiska presentationer? 
Hur förhåller vi forskare oss till den historia som kvinnosaksaktivis-
terna själva lämnat efter sig? Är jubileer och årsdagar över huvud taget 
något forskare bör medverka i? Som bland annat historikern Bo Stråth 
påpekat har historiska jubileer en politiskt manifesterande aspekt. 
Som forskare ger vi vetenskaplig legitimitet åt jubileerna när vi med-
verkar. Klas-Göran Karlsson formulerar en viktig fråga. Han undrar 
om ett fokus på just jubileer verkligen gör historien rättvisa – eller 
leder det till att forskarna inte ägnar sig åt sådant som kanske är mer 
intressant ur ett historievetenskapligt perspektiv?2 Historikerns val av 
perspektiv, tidsmässigt sammanhang och sätt att berätta har, liksom 
graden av kritisk hållning till det som studeras, konsekvenser för den 
kunskap som produceras och vidareförmedlas i form av vetenskapliga 
texter och översikter samt i organiseringen av jubileer. Som minnes-
forskare påpekat, Wulf Kansteiner inte minst: även forskaren påverkas 
av det kulturella sammanhang som hen ingår i. Vanligen bygger hög-
tidlighållanden på att en någorlunda enkel, rak och framgångsrik his-
toria berättas. Som genusvetaren Clare Hemmings övertygande visat, 
tenderar forskningen därtill gärna att analysera förändringar utifrån 
decennieskiften. Men måste analyser av utveckling över tid liksom 
minnen av enskilda händelser nödvändigtvis skrivas fram så? Kan inte 
det förflutna ihågkommas och analyseras i all sin spretighet, tidsmäs-
siga överlappning och heterogenitet? Såväl forskare som andra 
minnesproducenter är aktörer med ibland konkurrerande anspråk och 
intressen som möts i vårt kollektiva minnesskapande, och som med-
producenter bör också forskarna se den politiska aspekten av jubileer 
och märkesdagar.

I det här kapitlet ska jag diskutera betydelsen av minnet av kampen 

för kvinnors rösträtt utifrån två perspektiv. Det ena är aktivismens: 
ledande aktivisters egna berättelser om rösträttsarbetets dagar analy-
seras. Två viktiga röster kommer att lyftas fram, Lydia Wahlströms 
och Elin Wägners. Det andra perspektivet är historiografiskt. Det rör 
kontextualiseringens, det historiska sammanhangets, betydelse för 
historieskrivningen om rösträtten. Vad händer om arbetet för kvinnors 
rösträtt och valbarhet sätts in i ett bredare feministiskt sammanhang? 
En fråga som särskilt pockar på reflektion är varför vi i Sverige nästan 
enbart firar rösträtten och i princip ingen annan kvinnopolitisk reform 
som genomförts, som exempelvis lika arvsrätt (1845) eller gift kvinnas 
myndighet (1921). Båda dessa är reformer som varit viktiga steg mot 
kvinnors fullvärdiga medborgarskap. Vad har forskningens sätt att 
välja ut och skriva fram vissa händelser som särskilt minnesvärda i 
feminismens historia för betydelse för vår allmänna syn på kvinno-
frigörelse, demokratisering och jämlikhet?

Kvinnorörelseminnen: två skilda röster

Bilden av Elin Wägner stående bredvid en massiv hög av namnunder-
skrifter har reproducerats många gånger.3 31 år gammal, mitt under 
rösträttskampens dagar, står Wägner invid stapeln av underskrifter 
som Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) samlade 
in 1913–14. Det var en namninsamling som fick hela 350 000 kvinnor 
att skriva under uppropet om rösträtt. Syftet var att ta loven ur det 
seglivade motståndet mot reformen och den så vanliga invändningen 
att kvinnor saknade intresse för politiskt inflytande.

Bilden har flera funktioner: den visar på den otroliga kraftsamling 
som rösträttsaktivisterna var förmögna till, den visar att väldigt många 
kvinnor tvärsöver klassgränser och andra sociala gränser visst ställde 
sig bakom kraven på rösträtt och valbarhet till andra kammaren. Den 
säger oss något om såväl arbetet för rösträtt inom kvinnorörelsen som 
den breda förankringen bland svenska kvinnor. Bilden har också kom-
mit att användas för att visa hur orimligt och segdraget motståndet 
mot reformens genomförande med tiden verkade. Detta överensstäm-
mer väl med den dominerande berättelsen om rösträttskampen både 
i historiska översikter från kvinnorörelsen själv och i forskningen: att 
rösträttsarbetet var segdraget, kantat av motstånd, och att ett intensivt 
och framgångsrikt arbete bedrevs inom kvinnorörelsen. Arbetet för 
rösträtten framstår som helt centralt i kvinnorörelsens historia, en 

EN FLITIGT REPRODUCERAD BILD: Elin Wägner 
i riksdagen, invid de 350 000 namnunder-
skrifter som Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt samlat in.
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fråga som starkt präglar synen på den tidiga svenska kvinnorörelsen. 
För politisk rösträtt betraktas vanligen, som Lenita Freidenvall och 
Josefin Rönnbäck formulerar det i Bortom rösträtten från 2011, som en 
rätt som definierar ett fritt och demokratiskt samhälle. Rösträtten är 
en symbol för ett fullvärdigt medborgarskap och ett verktyg för för-
ändring. Utan rösträtt finns ingen egentlig bekräftelse på att kvinnor 
är medborgare, att de är enskilda och självständiga individer. På så sätt 
utgör onekligen rösträttsreformen en milstolpe i kvinnorörelsens 
 historia: den var ett formellt och konkret erkännande som öppnade 
för kvinnors medverkan i statlig politik. 

Lydia Wahlströms och Elin Wägners syn på rösträttstiden och även 
på själva reformen skiljer sig åt betydligt när de i retrospektiv skriver 
om saken. De har vitt skilda åsikter om vad rösträttsarbetet innebar 
för kvinnorörelsen, för kvinnor i stort och för samhällsutvecklingen. 
Enligt Wahlström är det, med Hemmings vokabulär, en framgångs-
historia; enligt Wägner är det en historia om förfall. Trots att minnes-
skrifter i samband med 50- och 75-årsjubileerna har lyft fram hur svårt 
det sedan blev för kvinnor att verka i rikspolitiken, så är det påfal-
lande hur väl just Wahlströms hållning har återspeglats i de historiska 
tillbakablickar som ges. Wägners mer systemkritiska perspektiv lyser 
däremot med sin frånvaro. Fokus i jubileumsskrifterna ligger på refor-
mens genomförande, på utvecklingen av kvinnlig representation i riks-
dag och regering, samt på berättelsen om arbetet för kvinnors rösträtt 
som en tapper och strävsam kamp i motvind som slutligen ledde till 
seger.4 

Christina Florin menar att rösträttskampen innebar att en direkt 
relation etablerades mellan kvinnor och stat. När rösträttsreformen 
genomförts var det en relation som alltså inte gick via en man (make 
eller målsman), något som för övrigt också sägs om äktenskapslagstift-
ningen 1921. Att rösträtten just rörde kvinnors förhållande till staten, 
som enskilda medborgare med medborgerliga rättigheter, är vad som 
dominerar såväl jubileumsskrifter som mycken forskning om rösträt-
ten. Mer sällan diskuteras disciplineringsaspekten, vad styrningen in 
mot detta slags politikskapande inneburit för ett fortsatt feministiskt 
arbete. 

Låt oss börja med den person som blivit något av rörelsens egen 
historiker: fil.dr, sedermera professor Lydia Wahlström. I boken Den 
svenska kvinnorörelsen, från 1933, skriver hon: ”I Sverige bildar röst-
rättsfrågans tillkomst epok i kvinnosakens historia. [---] [G]enom 

 bildandet av de första rösträttsföreningarna 1902 har kvinnorörelsen 
övergått från enbart kravet på arbete och utbildning till kravet på 
makt.”5 I 1939 års nedkortade version av samma text är ordalydelsen 
densamma, förutom att det centrala ordet ”makt” bytts ut mot ”infly-
tande”. Lydia Wahlström var central i kvinnorörelsen kring sekelskif-
tet 1900, inte minst i rösträttsorganisationen LKPR där hon en tid var 
ordförande. Hon var också en av ledargestalterna i Fredrika Bremer-
förbundet där hon åren 1908–1917 var vice ordförande. Förutom att 
hon knappt nämner att kvinnorörelsen före rösträttskravet hårt drev 
maktfrågor, inte minst rörande sexualmoral och kvinnors rätt att höras 
i offentlig debatt, mot könssegregerande arbetslagstiftning och för ut-
vidgade utbildningsmöjligheter, beskriver hon kravet på rösträtt som 
den egentligen enda frågan som på allvar rörde makt. I sammanlagt 
tre skrifter publicerade mellan 1904 och 1939, alla med samma titel 
men med avsevärt olika längd, manas i stort en och samma berättelse 
fram: den om rösträttens helt centrala plats i kvinnorörelsens historia. 
I boken från 1933 ägnas drygt hälften av utrymmet åt detaljerade 
 beskrivningar av rösträttsarbetet inom LKPR. Det var, enligt Wahl-
ström, uteslutande rösträtten och ingen annan fråga som ifrågasatte 
rådande ojämlikhet mellan könen; det var den och ingen annan som 
utmanade och synliggjorde kvinnors underordnade position i såväl 
samhället och staten som i privatlivet. Läsaren ges intrycket av att 
rösträtten allmänt uppfattades som det mest verksamma medlet för 
allt slags kvinnopolitisk förändring. De skeptiska eller kritiska röster-
na till kvinnorörelsens markanta fokus på rösträtten kommer inte 
fram, varken i 1933 års längre version eller i 1939 års utgåva. Inte  heller 
hörs den tilltagande, om än inte så högljudda, kritiken av kvinnorörel-
sens ökande reformism. Men visst fanns de som undrade. 

Vi vet att Wahlströms historia är selektiv eftersom avvikande mening-
ar inte syns. Enbart vissa föreningar och personer tas med. Uteslutna 
är de politiska partiernas kvinnoförbund och grupper som arbetade 
för fred, som Tidevarvsgruppen och Kvinnliga medborgar skolan på 
Fogelstad, något som också kommenterades i det samtida mottagan-
det av historiken. Inte heller kritik eller konflikter inom de före ningar 
som behandlas kommer med. Bilden av den svenska kvinno rörelsen 
fångar därför endast delar av den breda och idémässigt relativt  brokiga 
kampen för förändrade villkor och normer rörande kön och sexualitet 
samt social och ekonomisk rättvisa. Wahlström ger en bild av rörelsen 
som oerhört måttfull, klok och aggressionsfri, fri från interna oenigheter. 
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Och kanske framför allt, den framstår som utomordentligt framgångs-
rik. Inom endast ett kvarts sekel har, skriver Wahlström, synnerligen 
betydelsefulla och svårgenomförda reformer rotts i land såsom ”lik-
ställighet inom lagstiftning, äktenskap och statstjänst”. 1939 konstate-
rar hon: 

Detta är ett bevis icke endast på den svenska kvinnorörelsens mått-
fullhet och klokhet, utan också på svenska mäns vidsynthet och för-
måga att tillmötesgå berättigade anspråk även på områden, där ett 
visst känslotänkande eljest skulle kunnat ligga nära till hands.6

Så Elin Wägner. Rösträttsaktivist precis som Lydia Wahlström. 1941, 
mitt under kriget, publicerar hon en självkritisk reflektion och  svidande 

kritik av kvinnorörelsen i boken Väckarklocka. Där skräder hon inte 
orden vad gäller kvinnorörelsens naiva övertro på rösträtten som 
medel att åstadkomma en genomgripande feministisk samhällsföränd-
ring. Wägner diskuterar betydelsen av rösträtten på ett för den  svenska 
debatten ovanligt sätt. Det civilisationskritiska greppet på kvinno-
rörelsens strävan efter jämlikhet mellan könen är sällsynt i  rörelsens 
egen historieskrivning. Greppet inkluderar pacifism, antimilitarism 
och ekologiskt tänkande. Fred med och på jorden står i centrum, pre-
cis som i den text Wägner tillsammans med Fogelstad-kompan jonen 
Elisabeth Tamm skrev året innan. Kvinnorörelsen,  menar Wägner, 
inser inte att den blott krävt tillträde till en av män redan definierad 
värld. Att verka inom de ramar som redan finns är, enligt henne, ut-
tryck för en oreflekterad hållning – och verkningslöst, eftersom  världen 
är på väg mot undergång och massförstörelse av såväl människor och 
djur som natur och kulturella värden.

Elin Wägners huvudsakliga kritik mot den rösträttskamp som hon 
själv varit så engagerad i, och som hon skildrar i romanen Pennskaftet 
(1910), rör oförmågan att se bortom arbetet för just den reformen. 
Därtill var hon djupt besviken på kvinnorörelsens oförmåga att dra 
nytta av den massiva mobilisering som åstadkommits under de tjugo 
åren av organiserat rösträttsarbete. Wägner undrade hur det kom sig 
att kvinnorörelsen inte stannade upp och reflekterade över vad röst-
rätten skulle användas till. Vad ville kvinnor ha utöver ett formellt 
erkännande av politiskt medborgarskap? Vilken samhällsvision fanns 
i kvinnorörelsen? Kunde kvinnor enas kring en gemensam vision om 
en bättre värld, eller var det just för rätten att komma in i männens 
värld som rösträttskampen bedrivits så länge och ihärdigt? Upprört 
skrev hon:

Först har männen på alla sätt försökt överglänsa kvinnan [---]. Sedan 
kommer kvinnan och försöker, väl inte att överglänsa, men att bilda 
sig efter mannens beteendemönster. Hon har ingen aning om var han 
fått sitt mönster ifrån en gång, och det har han på denna tidpunkt 
inte heller. När man från dagens utsiktspunkt betraktar detta skede, 
följs de ljusa minnena obevekligen av en skugga. Det vilar en hemlig-
het över dessa förhoppningsfulla år och den var fördold för oss. Vi 
förstod inte att den värld till vilken vi ville vinna inträde var dömd.7

Wägner utvecklade resonemanget:

RÖSTRÄTTSSTANDAR. Föreningen för kvin-
nans politiska rösträtt i Stockholm var 
den första lokala rösträttsföreningen som 
bildades i Sverige, 1902. Genom valet av 
emblem visar föreningen sin anslutning 
till International Woman Suffrage Alli-
ance.
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Så kom rösträtten i ett upprört ögonblick vid världskrigets slut.  Genom 
barn- och äktenskapslagarna, skolreformen och behörighetslagen fick 
kvinnorna strängt taget av de lagstiftande myndigheterna det mesta 
som begärts för deras räkning.
 Nu kunde de börja göra historia.
 Det första de gjorde var att upplösa den sammanhållning med vars hjälp de 
kunnat göra historia.8 

Nu tjugo år senare, fortsätter Wägner, befinner sig Europa i ett blodigt 
krig med såväl nazism som fascism runt knuten, en värld dominerad 
av det hon benämner som maskulinistiska, krigiska värden som hotar, 
förstör och dödar: ”Det är inte inom det nuvarande systemet den 
[kvinnorörelsen] har sin uppgift som den trodde, dess uppgift är att 
finna en punkt utanför densamma från vilken den kan, inte rubba 
världen, ty den är ju redan rubbad, utan återställa dess jämvikt igen.”9

De båda rösträttsaktivisternas syn på både rösträtten och kvinno-
rörelsen är, liksom deras respektive berättelser om rösträttsarbetets 
historia, vitt skilda, även om Wahlström och Wägner delade uppfatt-
ningen att rösträtten var själva grunden för ett erkännande av kvinnor 
som fullvärdiga medborgare. Texterna skrevs under delvis olika om-
ständigheter. Wahlström publicerade sin utökade version av Den  svenska 
kvinnorörelsen 1933, när kriget ännu var ett oklart hot; den förkortade 
tredje upplagan utkom sommaren 1939, före krigsutbrottet. 1941, när 
Wägner skrev Väckarklocka, rasade kriget. Men kriget och krigs hotet 
är emellertid inte hela förklaringen till de olika berättelserna. Det var 
två politiskt och feministiskt sett väldigt olika personer som tagit till 
orda, med Wägner på en vänsterliberal antimilitaristisk kant och 
Wahlström på högerflanken. Likväl är det intressant att reflektera 
vida re kring Wägners kritik mot kvinnorörelsens tillkortakommanden 
efter reformsegern och Wahlströms berättelse om arbetet för rösträtt 
som ett visserligen segt men framgångsrikt segertåg. Faktum är att 
Wahlströms framställning inte ändrades nämnvärt mellan 1933 och 
1939, trots det förändrade världsläget. Wahlströms och Wägners femi-
nistiska visioner var olika och också uttalade i olika grad. Hos Wahl-
ström ligger visionen mer eller mindre implicit. Den rör jämställdhet 
mellan könen och medbestämmande inom rådande politiska och 
 demokratiska system. Wägner talar om ett helt systemskifte där fred, 
ekologisk balans och jämlikhet råder. 

Både Wahlström och Wägner berättar om rösträttsarbetet, om kvin-
norörelsens förhoppningar på reformen och om de framtidsvisioner 

som fanns, men det är framför allt Wahlström som fungerat som 
 uttol karen av den mer officiella berättelsen från rörelsen. Wägners sys-
temkritiska grepp återfinns sällan i presentationer av den kvinnliga 
rösträttens historia. Intressant är emellertid att de vid ungefär samma 
tidpunkt, ett tjugotal år efter rösträttsreformen, diskuterar rösträtts-
arbetet och reformens betydelse ur så olika feministiska perspektiv: 
den ena förankrar historien uteslutande i ett reformistiskt samman-
hang inom rådande politiska strukturer (relationen individ–stat i en 
parlamentarisk demokrati), den andra i ett system- och civilisations-
kritiskt feministiskt sammanhang. När vi firar minnet av rösträtten är 
det påtagligt hur sällan rösträtten placeras i det senare sammanhanget 
och hur frånvarande mer kritiska kommentarer till kvinnorörelsens 
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dåtida optimism är. Visst förekommer diskussioner i jubileumsskrif-
terna om hur långsamt den kvinnliga representationen i riksdagen 
ökat, hur länge valdeltagandet bland kvinnor förblev lågt och hur svårt 
det varit för kvinnor att verkligen göra sina röster hörda inom politi-
ken. Inte minst i Kvinnors röst och rätt, den skrift som publicerades till 
50-årsjubileet 1969, lyfts detta fram. Men att reformen också kan ses 
som ett sätt att disciplinera kvinnorörelsen, att styra hur rörelsen tän-
ker och bedriver feminism, det diskuteras sällan. Wägners pacifistiska 
och civilisationskritiska grepp, liksom hennes ganska så svidande kri-
tik av kvinnorörelsens oförmåga att se bortom reformen, är nästintill 
helt frånvarande i de sammanhang där minnet av rösträtten högtidlig-
hålls. Det är som om det ter sig omöjligt att både minnas en viktig 
reform och samtidigt kommentera hur disciplinerande reformen blev. 
Precis som Wägner skrev släpptes kvinnor in på politikens arena under 
redan givna villkor. Det var så politik bedrevs och skulle bedrivas. Med 
tanke på hur den feministiska aktiviteten gick ned decennierna efter 
rösträtten, så förefaller rösträttsreformen just ha fållat in merparten av 
Sveriges kvinnor i systemet. 

Nutidens minne: 
Det historiska sammanhangets berättande kraft

Att kvinnors rösträtt som ett erkännande av kvinnor som medborgare 
i den framväxande demokratin är värd att minnas råder det ingen 
 tvekan om. Att kvinnorörelsen lyft fram arbetet för just denna reform 
är inte heller märkligt. Det var onekligen en seger som vunnits. In-
tressant ur ett minnespolitiskt perspektiv är emellertid två frågor: på 
vilket sätt firar vi detta och varför är det enbart den reformen som 
högtidlighålls? I kapitlets första del har jag låtit två skilda synsätt på 
rösträttens betydelse för den vidare kvinnokampen ställas mot 
varandra, två röster inifrån rörelsen själv. Syftet var att synliggöra att 
skilda synsätt funnits och att blott det ena återspeglats i den domine-
rande berättelsen om kvinnors rösträttskamp. Wägners resonemang 
diskuteras i princip aldrig. Wahlströms historieskrivning är den som i 
hög grad präglat vår tids syn på den tidiga organiserade kvinnorörel-
sen. Rösträtten har i allmänhet givits en helt central plats i kvinno-
rörelsens historia, även om en rad andra frågor var nog så viktiga och 
tog lång tid att genomdriva. 

Låt mig än en gång understryka att jag inte hävdar att rösträtten 

inte är viktig. Det är snarare den historiografiska och historiepolitiskt 
färgade frågan jag ställer: hur har vi skrivit och upprätthållit minnet 
av den tidiga svenska kvinnorörelsen och varför har denna verksamhet 
tenderat att låta rösträtten dominera berättelsen? Jämför vi med hur 
Lydia Wahlström i 1933 års utgåva av Den svenska kvinnorörelsen låter 
rösträtten uppta sex av sammanlagt tolv kapitel, framstår jubileums-
skrifterna kring rösträtten påfallande snarlika Wahlströms narrativ. 
Vårt fokus på rösträtten överskuggar synligheten av kvinnorörelsens 
arbete med en rad andra centrala frågor, inte minst det långvariga 
arbetet för upphävandet av mannens målsmanskap över kvinnan. 
 Arbetet för utvidgade arbetsområden och en jämlik sexualmoral 
liksom arbetet för att minska kvinnors sociala utsatthet och hindra 
köns segregerad arbetslagstiftning är andra exempel. Låt oss titta när-
mare på frågan om målsmanskapet.

I två steg, 1858 och 1863, genomfördes reformen om ogifta kvinnors 
myndighet. Vid 25 års ålder blev kvinnor slutligen myndiga, utan 
 anmälan till domstol. I händelse av giftermål förlorade de emellertid 
myndigheten. Orsaken var att grundlagen förkunnade att gift kvinna 
stod under makens målsmanskap. Vid ett antal riksdagar, i petitioner 
och motioner på 1860- och 1870-talen, och redan i lagkommittén  under 
1820-talet, kom frågan upp till diskussion. Kvinnosaksföreningar, inte 
minst Föreningen för gift kvinnas äganderätt (1873–1895) och Fredrika 
Bremer-förbundet (1884–), bedrev sedan ett långvarigt men trögt ar-
bete för att få bort målsmanskapet ur lagstiftningen. Först i och med 
den nya äktenskapslagen, som röstades igenom 1921, togs målsman-
skapet bort. Ändringen innebar att även gifta kvinnor, det vill säga en 
mycket stor del av Sveriges kvinnliga befolkning, kunde omfattas av 
den kvinnliga rösträtten. Med tanke på hur lång tid reformen tog att 
genomdriva infinner sig frågor som varför den inte (också) är föremål 
för jubileer och högtidlighållanden, och varför arbetet för denna re-
form inte syns mer i minnesproduktionen kring kvinnorörelsen i all-
mänhet och i berättelsen om rösträtt i synnerhet. Kvinnorörelsen var 
medveten om betydelsen av målsmanskapet redan när det organise-
rade rösträttsarbetet startade. Lydia Wahlström citerar själv i 1904 års 
utgåva av Den svenska kvinnorörelsen ett programuttalande från den 
första lokala rösträttsföreningen, FKPR i Stockholm, som bildades 
1902. 
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Föreningen, som anser, att kvinnan bör erhålla politisk rösträtt på 
samma grunder som mannen, vill arbeta för att den allmänna röst-
rätten, då den tilldelas mannen, äfven må tilldelas kvinnan. För att 
äfven gift kvinna måtte komma i åtnjutande af politisk rösträtt, vill 
föreningen understödja arbetet för undanröjande af de hinder för gift 
kvinnas rösträtt, som må anses förefinnas i civillagens ännu kvar-
stående bestämmelser om mannens målsmanskap.10

Något som därtill är slående i jubileumsskrifter och översiktsarbeten 
(som exempelvis Kvinnsams historiska kunskapsportaler) är att de kärn-
frågor som alltjämt inte lösts, eller som faller utanför riksdagspoliti-
kens ramar, sällan synliggörs. Det är framgångarnas historia som ten-
derar att dominera. Rösträtten skildras som just en framgång: det var 
en hård kamp som ledde till seger, i och med att reformen  genom fördes. 
Men sexuell utsatthet, ekonomisk ojämlikhet och våld i nära relationer, 
eller fred för den delen, alla viktiga frågor för dåtidens kvinnorörelse, 
blir inte synliga. Rösträtten som enskild reform är det som fokuseras, 
och den kopplas inte till dessa lite mer komplicerade frågor som sällan 
legat på riksdagens bord. När vi högtidlighåller  minnet av reformen 
på detta historiemässigt kontextlösa sätt, bidrar vi således aktivt till att 
förstärka och reproducera uppfattningen om rösträttsfrågans enorma 
betydelse för dåtidens kvinnorörelse. Vi ger legi timi tet åt ett visst slags 
kvinnosakspolitik: den reformistiska, som tålmo digt skulle bedrivas 
inom riksdagens ramar. Men rösträtt och valbarhet var inte den enda 
kärnfrågan i den tidiga kvinnokampen från sent 1870-tal fram till 
1921. Det arbetades hårt också för många andra frågor. Dessa hamnar 
i skuggan av rösträtten när vi gång på gång högtidlighåller dess minne 
på det sätt vi gör. Enligt Klas-Göran Karlsson är en av flera historie-
kulturella lärdomar den att historiska jubileer säger mer om det jubi-
lerande nuet än om det förflutna. Så när vi lite isolerat minns just 
rösträtten (och reformen som just en seger), är det vi firar då den 
disciplinerade och tämjda feminism som Wägner kritiserade?

Epilog

I rösträttskampens slutskede, det politiskt skakiga året 1917, skrev för-
fattaren Anna Lenah Elgström en bekymrad kommentar i tidningen 
Rösträtt för kvinnor. Hon oroade sig för att kvinnorörelsens visioner och 
kritiska hållning skulle förflackas av en alltför stor koncentration på 
kravet på rösträtt:

Kvinnosak är för flertalet socialt intresserade kvinnor endast rösträtt. 
[---] Detta har taktiska fördelar, emedan det under rösträttens fanor 
kan samla de mest skilda riktningar. Men det är icke utan att det 
åtminstone i mina ögon också har sina olägenheter. Det är bra om 
fronten är lång, men icke bra om den därigenom blir tunn. [---] Där 
stå vi mot varandra på ömse sidor om klyftan – de, vilka så när som 
på ”detaljen rösträtt” (uttrycket bör sättas inom citat, så är det me-
nat) finna allt i sin ordning i denna den bästa av världar, där man 
blott behöver högre lön, så är allting bra – och de, som ser det skri-
ande behovet av en genomgripande livsförändring – en världsomvän-
delse – invånarna i den värld som är – längtarna till en bättre.11 

I likhet med många andra fascineras jag av rösträttsrörelsens enorma 
uppfinningsrikedom, humor, kämpaglädje och målmedvetenhet. Visst 
tycker också jag att gräsrotsaktivisterna och de hårt arbetande cen-
tralfigurerna är djupt beundransvärda. Den kritik, det ibland öppna 
förakt och direkta våld som mötte dem (inte minst i Storbritannien), 
kunde ha blivit förödande. Men icke! De kämpade vidare och vi 
 im poneras. Men borde vi inte samtidigt kunna producera en mer 
 nyanserad, reflexiv historieskrivning om kvinnorörelsen och de olika 
kamper som utspelade sig än vi hittills har gjort? Vi måste, anser jag, 
både kunna uppmärksamma genomförandet av en enskild reform och 
se det större feministiska historiska sammanhanget. Inte minst av 
minnespolitiska skäl! 

Noter

1. Klas-Göran Karlsson, ”Historiska jubileer – det förflutna som förbannelse eller 
livgivare: Om vår fascination inför de jämna åren”, Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 119, 
nr 4, 2017, 647.

2. Karlsson, ”Historiska jubileer”, 656.
3. Exempelvis i Kvinnors röst och rätt, red. Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström 

& Gunvor Stenberg (Stockholm: Allmänna Förlaget, 1969); i Kvinnsams kvinno-
historiska portaler, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/; på om-
slaget till Bertil Björkenlids avhandling Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträtts kvinnorna 
och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 (Uppsala: Upp-
sala universitet, 1982); i Nationalencyklopedin (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 
1993), uppslagsord ”Kvinnlig rösträtt”, samt i Sara Telemans seriebok Rösträtt för 
kvinnor (Johanneshov: LL-förlaget, 2016).

4. Kvinnors röst och rätt; Rätt att rösta 1919–1994: Så fick kvinnor politiskt inflytande 
(Stockholm: Sveriges riksdag, 1994). Framgångsnarrativet dominerar även den pre-
sentation av rösträtten som förmedlas på Kvinnsams Kvinnohistoriska portaler, om 
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än berättelsen också lyfter fram vissa hinder: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/
rostratt/. Historiken är författad av Josefin Rönnbäck. 

5. Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen: Historisk översikt (Stockholm: P.A. 
Norstedt & söners förlag, 1933), 58. Kursiv i original. Wahlström disputerade 1898 
i historia och fick 1939 professors namn.
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7. Elin Wägner, Väckarklocka [1941] (Stockholm: Proprius förlag, 1990), 159.
8. Wägner, Väckarklocka, 162–163. Kursiv i original.
9. Wägner, Väckarklocka, 296.
10. Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen: Öfversikt af dess uppkomst och histo

ria, Föreningen Heimdals folkskrifter nr 84 (Stockholm: P.A. Norstedt & söners 
förlag, 1904), 60.

11. Anna Lenah Elgström, ”Samhällsmoderlighet: Några reflexioner med anled-
ning av Frida Stéenhoffs tvenne sista broschyrer: Äktenskap och demokrati och 
Kärleken som kulturproblem”, Rösträtt för kvinnor, vol. 7, nr 24, 1917, 4–5. Om kri-
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hag: Symposion, 1997).

Referenser

Björkenlid, Bertil, Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträttskvinnorna och deras metoder som 
opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 (Uppsala: Uppsala universitet, 
1982)

Elgström, Anna Lenah, ”Samhällsmoderlighet: Några reflexioner med anledning av 
Frida Stéenhoffs tvenne sista broschyrer: Äktenskap och demokrati och Kärleken 
som kulturproblem”, Rösträtt för kvinnor, vol. 7, nr 24, 1917

Fareld, Viktoria, Johan Hegardt, Patricia Lorenzoni, Trond Lundemo, Ulla Manns 
& Hans Ruin, ”Förord: Om historiemedvetandets förvandlingar”, Historiens hem
vist vol. 1–3, red. Hans Ruin (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2016)

Florin, Christina, Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträtts
rörelse (Stockholm: Atlas Akademi, 2006)

Freidenvall, Lenita & Josefin Rönnbäck, ”Inledning: Bortom rösträtten”, Bortom 
rösträtten: Kön, politik och medborgarskap i Norden, red. L. Freidenvall & J. Rönnbäck 
(Huddinge: Samtidshistoriska institutet, 2011)

Hemmings, Clare, Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory (Dur-
ham: Duke University Press, 2011)

Karlsson, Klas-Göran, ”Historiska jubileer – det förflutna som förbannelse eller liv-
givare: Om vår fascination inför de jämna åren”, Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 119, 
nr 4, 2017

Kansteiner, Wulf, ”Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of 
Collective memory Studies”, History & Theory, vol. 41, nr 2, 2002

Kvinnors röst och rätt, red. Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström & Gunvor Stenberg 
(Stockholm: Allmänna Förlaget, 1969)

Leppänen, Katarina, Elin Wägner’s Alarm Clock: Ecofeminist Theory in the Interwar Era 
(Lanham: Lexington Books, 2008)

Manns, Ulla, Den sanna frigörelsen: FredrikaBremerförbundet 1884–1921 (Stockholm 
& Stehag: Symposion, 1997)

Manns, Ulla, ”Så skriver vi historia: Den svenska kvinnorörelsen ur ett historiogra-
fiskt perspektiv”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 21, nr 4, 2000

Manns, Ulla, ”Så många segrar att fira”, Bang, vol. 21, nr 3, 2011
Melby, Kari m.fl., Inte ett ord om kärlek: Nordisk äktenskapslagstiftning ca 1850–1930 

(Göte borg & Stockholm: Makadam, 2006)
Nyström, Daniel, Innan forskningen blev radikal: En historiografisk studie av arbetar

historia och kvinnohistoria (Umeå: Umeå universitet, 2015)
Rätt att rösta 1919–1994: Så fick kvinnor politiskt inflytande. Utgiven med anledning av 

75-årsdagen av riksdagens beslut den 24 maj 1919 om rösträtt för kvinnor vid val 
till riksdagen (Stockholm: Sveriges riksdag, 1994)

Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 (Stockholm: Atlas Akademi, 2004)

Rönnbäck, Josefin, ”Rösträttskampen – ett triangeldrama mellan kvinnor, män och 
staten”, Kvinnors kamp för rösträtt, Kvinnohistoriska portaler, Kvinnsam, Göte-
borgs universitetsbibliotek, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik

Stråth, Bo, ”Historiska jubileer är politiska manifestationer”, Historisk tidskrift för 
Finland, vol. 95, nr 1, 2010

Teleman, Sara, Rösträtt för kvinnor (Johanneshov: LL-förlaget, 2016)
Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen: Öfversikt af dess uppkomst och historia, 

Föreningen Heimdals folkskrifter nr 84 (Stockholm: P.A. Norstedt & söners för-
lag, 1904)

Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen: Historisk översikt (Stockholm: P.A. 
Norstedt & söners förlag, 1933)

Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen: Översikt, Studentföreningen Verdandis 
småskrifter nr 422 (Stockholm: Bonniers, 1939)

Wägner, Elin, Pennskaftet (Stockholm: Ljus, 1910)
Wägner, Elin, Väckarklocka [1941] (Stockholm: Proprius förlag, 1990)

VAL INNEBÄR MOBILISERING av väljare 
men även av partiernas medlemmar 
som bland annat delar ut valsedlar 
utanför vallokalerna. Göteborg i 
september 1938.  

c c



UT VECK  L I NGEN



196 197

ATT GÅ OCH RÖSTA
Valdeltagande och social representation 

efter rösträttens införande

LENA WÄNGNERUD

Denna del av boken handlar om perioden efter reformerna 1918–1922. 
I flera av de följande kapitlen fungerar könsperspektivet som en blixt-
belysning av att formella politiska rättigheter är en sak och faktiska 
möjligheter till inflytande delvis en annan. Analyserna visar att det 
krävts särskilda satsningar, både av partierna själva och av olika kvin-
norörelser, för att nå den jämförelsevis höga andel kvinnor som vi i 
dag har i riksdag och regering. Här framgår också att det dröjde ända 
fram till år 1989 innan alla medborgare i Sverige över 18 år hade 
rösträtt i riksdagsval. Därmed bidrar de kommande kapitlen till att 
ytterligare nyansera bilden av att demokratins genombrott sker vid en 
viss specifik tidpunkt. Som en bakgrund till övriga analyser vill jag i 
detta kapitel teckna en bred bild över utvecklingen i Sverige när det 
gäller valdeltagande och politisk representation av olika sociala grup-
per.  

Valdeltagande i Sverige över tid

Redan år 1872 publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, statistik över 
valresultat. Detta år hade 22 procent av männen över 21 år rösträtt i 
val till andra kammaren, sammanlagt 236 120 personer. I valet samma 
år utnyttjade 19 procent av de röstberättigade männen sin rätt. Det bety-
der att av den vuxna befolkningen i Sverige var det ungefär två procent 
som röstade. Om vi går framåt i tiden visar statistiken att i valet år 
1911 var det ungefär tre gånger så många bland de röstberättigade 

Att del II har fått rubriken ”Ut-
vecklingen” betyder inte att den 
samlade bild som framkommer 
här är en entydig framgångs-
saga. Den viktiga poängen är att 
även när formella hinder mot 
politiskt deltagande är borta 
krävs det engagemang från 
politiska partier, sociala rörelser 
och enskilda medborgare för att 
fylla formella rättigheter med 
innehåll och mening. Lena 
Wängneruds kapitel beskriver 
utvecklingen över tid när det 
gäller såväl valdeltagande som 
representation av olika sociala 
grupper i riksdagen.   

KOMMUNALVAL år 1938. Vid denna tid var 
det skilda valdagar för lokala och natio-
nella val i Sverige. Utanför vallokalen i 
Göteborg är köerna långa, men i riket 
som helhet deltog 54,8 procent av män-
nen och 45,2 procent av kvinnorna, klart 
lägre siffror än vad vi är vana vid i dag.

c
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männen som valde att rösta jämfört med valet 1872. Parallellt med 
kampen för rösträtt, som skildrats i bokens första del, skedde således 
en stark mobilisering bland manliga väljare. En topp för valdeltagan-
det, 69 procent, nåddes år 1914. Perioden runt 1914 var en tid med 
stora motsättningar, exempelvis i försvarsfrågan, vilket engagera de 
väljarna. Deltagandet sjönk i de därpå kommande valen och var nere i 
55 procent år 1920, ett val som har betecknats som ”parentesvalet”.  

I september 1921 var det så premiär för kvinnor i ett riksdagsval. 
Jämfört med tidigare års val skedde en ytterligare nedgång, till 54 pro-
cent, om man ser till det totala valdeltagandet, men det fanns bety-
dande skillnader mellan könen: 62 procent av de röstberättigade 
männen deltog medan motsvarande siffra bland kvinnorna var 47 
procent, en skillnad på 15 procentenheter. Figur 1 visar andel kvinnor/
män av de röstberättigade som röstat i varje riksdagsval 1921–2014. 

Fram till och med valet 1968 gäller resultaten val till riksdagens 
andra kammare. År 1970 infördes det system med enkammarriksdag 
som gäller än i dag. Procentsiffrorna visar resultat för 1921, första  valet 
med allmän och lika rösträtt, respektive 2014 års val. 

Beräkningar av hur valdeltagandet såg ut i olika social- och ålders-
grupper under 1920-talet visar att kvinnorna var jämförelsevis många 
i de grupper där valdeltagandet generellt sett var lågt, exempelvis 
bland äldre och bland de mest lågavlönade väljarna. När man väger in 
olika sociala och ekonomiska faktorer minskar den könsskillnad som 
syns i figur 1 betydligt. Det är också viktigt att komma ihåg att de 
kvinnliga väljarna vid den här tiden hade få kvinnliga förebilder i de 

politiskt valda församlingarna; under 1920-talet var ungefär en pro-
cent av ledamöterna i riksdagen kvinnor (se figur 3). Könsskillnaderna 
i valdeltagande har minskat i val efter val för att redan på 1940-talet 
vara mindre än fem procentenheter. Sedan valet 1979 finns det en om-
vänd könsskillnad med något högre valdeltagande bland kvinnor än 
bland män. I valet 2018 blev valdeltagandet 87,2 procent, men det  dröjer 
till 2019 innan vi vet något om skillnaderna mellan kvinnor och män.

Genom forskningen vet vi att socioekonomisk bakgrund fortfaran-
de har stor betydelse för valdeltagande. Även i nutida val är deltagandet 
betydligt lägre bland lågutbildade, låginkomsttagare, arbetare, arbets-
lösa och personer utanför arbetskraften samt bland ensamstående. 
Omvänt är deltagandet högre bland högutbildade, höginkomsttagare, 
tjänstemän och sysselsatta samt personer som är sammanboende eller 
gifta. Det tillhör undantagen att en grupp som tidigare uppvisat lägre 
deltagande ”går förbi” en grupp som tidigare uppvisat högre deltagan-
de, vilket skett när det gäller valdeltagande bland kvinnor jämfört med 
män. Vad är det som kan ligga bakom en sådan utveckling? 

Först en redovisning av intresset för politik bland kvinnor och män. 
I de valundersökningar som genomförs vid Statsvetenskapliga institu-
tionen på Göteborgs universitet har sedan valet 1960 ställts en fråga 
om subjektivt politiskt intresse. Svarspersonerna får själva ange hur 
pass intresserade de är av politik. Figur 2 visar andel kvinnor respek-
tive män som säger att de antingen är ”mycket” eller ”ganska” intres-
serade av politik perioden 1960–2014.   

Figur 2 visar att det länge fanns betydande skillnader mellan  kvinnor 
och män när det gäller subjektivt politiskt intresse. I  valundersökningen 

Figur 1. Valdeltagande bland kvinnor och 
män, riksdagsval 1921–2014 (procent av 
röstberättigade).

Valdeltagande 2018: 87,2 %. Vid bokens 
tryckning fanns inga uppgifter om skill-
nader mellan kvinnor och män.

Källa: SCB valstatistik.

Figur 2. Andel mycket eller ganska intres-
serade av politik, bland kvinnor respek-
tive män, 1960–2014.

Frågan som är ställd lyder: ”Hur intres-
serad är du i allmänhet av politik?” 
Svarsalternativen är ”mycket intresserad”, 
”ganska intresserad”, ”inte särskilt 
intresserad” samt ”inte alls intresserad”. 
Figuren visar den andel som svarat 
antingen ”mycket” eller ”ganska” intres-
serad. Antal svarande vid varje tillfälle ca 
2 000–3 000 personer. 

Källa: De svenska valundersökningarna 
1960–2014, Valforskningsprogrammet vid 
Göteborgs universitet, Data och doku-
mentation, https://valforskning.pol.
gu.se/data#SV. 
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1960 var det 57 procent bland männen och 32 procent bland kvinnor-
na som uppgav att de var mycket eller ganska intresserade av politik, 
en skillnad på 25 procentenheter. Undan för undan har skillnaderna 
minskat och 2014 var det 66 procent bland männen och 60 procent 
bland kvinnorna som uppgav att de var mycket eller ganska intresse-
rade av politik, en skillnad på 6 procentenheter. Det är värt att notera 
att det subjektiva intresset för politik fortfarande är något lägre bland 
kvinnor än bland män, men figur 2 visar att det över tid skett en 
ökning av intresset för politik i Sverige och att den ökningen varit 
särskilt påtaglig bland kvinnor. 

Hur är det då med kopplingen mellan politiskt intresse och val-
deltagande? Det kan tyckas som en självklarhet att valdeltagande och 
intresse för politik går hand i hand men riktigt så enkel är inte bilden. 
Vi vet att personer med högt politiskt intresse deltar mer än andra 
men valdeltagande styrs också av andra faktorer som sociala normer 
och omgivningens förväntningar. Att gå och rösta är en social hand-
ling som gör att personer som är sammanboende eller gifta deltar mer 
i valen än andra och att förstagångsväljare, vilka i regel fortfarande bor 
kvar hemma, deltar mer i valen än andra grupper av unga väljare. Men 
nyare forskning har också börjat problematisera vad som uppfattas 
som ”politik” och lyfter fram att skillnader mellan kvinnor och män 
delvis kan förklaras av innehållet i den politiska debatten. Som nämn-
des ovan var skillnaderna i valdeltagande mellan kvinnor och män i 
stort sett borta redan på 1940-talet. Valet 1944 har betecknats som 
”framtidsvalet” då både Socialdemokraterna och Folkpartiet utlovade 
reformer för pensionärer och barnfamiljer. Under perioden efter andra 
världskriget kom politik att i allt större utsträckning handla om frågor 
som på ett särskilt sätt berört kvinnor i deras vardag, som vård och 
omsorg av barn, äldre och andra närstående personer. Detta kan ha 
bidragit till mobiliseringen bland kvinnliga väljare.

Valet 1973 var första gången som en exakt lika stor andel kvinnor 
som män deltog. Detta val hade föregåtts av stor uppmärksamhet på 
frågor om jämställdhet. Vid Socialdemokraternas partikongress tidigt 
på hösten 1972 höll statsministern, tillika partiordföranden, Olof 
 Palme, talet ”Kvinnans jämlikhet” där han utlovade en delegation för 
”kvinnofrågor” som skulle vara knuten till regeringen. I november 
samma år höll Folkpartiet landsmöte och deras partiledare, Gunnar 
Helén, ville inte vara sämre utan talade under rubriken ”Rättvisa åt 
kvinnorna”. Bland de åtgärder Helén själv presenterade fanns ett 

 förslag om jämn könsfördelning, minst 40 procent av vardera könet, 
inom Folkpartiets egna organ. I övrigt dominerades dock valet 1973 
av frågor som rörde den ekonomiska politiken och sysselsättningen. 

Poängen i avsnitten ovan är att man inte enbart kan analysera egen-
skaper hos väljarna för att förstå variationer i valdeltagande. Egenska-
per knutna till själva valet har också betydelse: vid val som uppfattas 
som viktiga, till exempel om regeringsmakten står på spel, deltar väl-
jare mer än annars. Andra exempel är att folkomröstningar, vilka är 
rådgivande, vanligen lockar färre väljare än riksdagsval. I Sverige har 
vi haft sex nationella folkomröstningar sedan införandet av allmän och 
lika rösträtt: rusdrycksförbudet 1922, högertrafiken 1955, pensions-
frågan 1957, kärnkraften 1980, EU 1994 och euron 2003. Det högsta 

VALSEDLAR DELAS UT vid en vallokal i 
Göteborg. Året är 1928 och valet till 
andra kammaren hölls den 15 september. 
Affischen mitt på fasaden, med anropet 
”Kvinnor! Gör Er plikt på valdagen!”, 
återges i färg på s. 326, i kapitlet ”Ojäm-
ställda bilder”.
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deltagandet (86,8 procent) noterades i folkomröstningen om EU. Det 
första svenska valet till Europaparlamentet hölls i september 1995 och 
då var valdeltagandet endast 41,6 procent, vilket följdes av ytterligare 
nedgångar i påföljande val. Denna trend har dock vänt och i det  senaste 
valet till Europaparlamentet, år 2014, deltog 51,1 procent av de röst-
berättigade.

Valdeltagande bland inrikes 
och utrikes födda

Reformerna 1918–1922 genomfördes under en period när Sverige var 
ett utvandringsland, främst till Nordamerika, och det är först efter 
andra världskriget som invandringen till Sverige ökat i någon större 
utsträckning. I dag är andelen utrikes födda 18 procent, vilket kan 
jämföras med fyra procent år 1960. Av de utrikes födda är en majoritet 
svenska medborgare (56,3 procent 2017) och har rätt att rösta i val till 
riksdagen. Från och med 1976 års val har även utländska medborgare 
rösträtt om de varit folkbokförda i Sverige i minst tre år, men denna 
rätt gäller endast val till landstings- och kommunfullmäktige. 

Analyser av riksdagsvalen visar att skillnaderna mellan inrikes och 
utrikes födda ökat över tid. I valet 1991 var andelen röstande 87 pro-
cent bland inrikes födda och 77 procent bland utrikes födda, en  skillnad 
på tio procentenheter. År 2014 var motsvarande skillnad 17 procent-
enheter: 89 procent bland inrikes födda deltog men endast 72 procent 
bland utrikes födda. Även bland utrikes födda finns en tendens att 
kvinnor deltar i valen i något större utsträckning än män, annars är 
det mest framträdande mönstret att det finns stora variationer be roen-
de på ursprungsland. Högst är valdeltagandet bland utrikes födda med 
ursprung i ett annat nordiskt land eller i Sydamerika. De som deltar i 
lägst grad är svenska medborgare med ursprung från ett europeiskt 
land utanför EU. Analyserna visar också att deltagandet är något  högre 
bland utrikes födda som bott länge i Sverige än bland dem som bott 
här kortare tid, samt att nästa generation – det vill säga personer  födda 
i Sverige med två utrikes födda föräldrar – röstar i högre grad än de 
personer som själva invandrat. I nästa avsnitt ska jag belysa utveck-
lingen när det gäller andel utrikes respektive inrikes födda riksdags-
ledamöter. Redan nu kan sägas att andelen utrikes  födda politiker 
är lägre än den andel som utrikes födda utgör i befolkningen som 
helhet.  

I samband med enkammarriksdagens införande fick Sverige gemen-
sam valdag för val till riksdag, kommun och landsting. Under 1970-
talet var andelen röstande lika hög i samtliga val men i dag är det 
 genomsnittliga valdeltagandet något lägre i val till kommun och lands-
ting än till riksdagen. Analyser visar att bland svenska medborgare 
folkbokförda i Sverige som röstar i riksdagsval är det nästan samtliga 
som även röstar i val till kommunfullmäktige. Att valdeltagandet i 
genomsnitt är lägre på lokal än nationell nivå kan i stor utsträckning 
förklaras med ett jämförelsevis lågt valdeltagande bland utländska 
medborgare.

Svenskt valdeltagande 
i internationell jämförelse

En undersökning av 533 val till lagstiftande församlingar i 106 länder, 
samtliga demokratier, under perioden 1972–2004 visar ett genom-
snittligt valdeltagande på 76 procent. Valdeltagandet i Sverige ligger 
över genomsnittet men inte i den absoluta toppen. Det finns en gene-
rell internationell trend av sjunkande valdeltagande under efterkrigs-
tiden. I Sverige var valdeltagandet som allra högst, över 90 procent, 
under 1970-talet för att sjunka till 80,1 procent i valet 2002. I de tre 
senaste valen har dock valdeltagandet ökat igen. Valsystemet här är 
proportionellt, vilket tenderar att gynna ett högt valdeltagande jäm-
fört med majoritetsvalsystem som det brittiska eller amerikanska. En 
bidragande orsak är att proportionella valsystem vanligen ger upphov 
till fler partier än majoritetsvalsystem. I Sverige är det i genomsnitt 12 
kandidater som väljs in från varje valkrets och partierna har därmed 
många platser att konkurrera om. I ett majoritetsvalsystem är det 
endast en kandidat som väljs in från varje valkrets och röster på mindre 
partier kan upplevas som bortkastade av väljarna. 

Vikten av valdeltagande

Varför ägnas så mycket tid och kraft åt att analysera valdeltagande och, 
inte minst, att få väljare att använda sin röst? Det svenska valsystemet 
är generöst med bland annat goda möjligheter till förtidsröstning och 
i valet 2014 var det 2,7 miljoner av totalt 7,3 miljoner röstberättigade 
som förtidsröstade i riksdagsvalet. Satsningar på att få människor att 
använda sin röst ska ses i ljuset av politisk jämlikhet. Lågt  valdeltagande 
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betyder att det främst är personer med svagare position i samhället 
som stannar hemma. 

Både före och efter införandet av den allmänna och lika rösträtten 
fördes en livlig diskussion om på vilket sätt kvinnor skulle använda sin 
röst. Länge var en av ”sanningarna” i svensk politik att kvinnor i de 
första valen med allmän och lika rösträtt röstade mer konservativt än 
män och att det skulle bero på en högre grad av religiositet bland kvin-
nor. Det är först med de väljarundersökningar som började göras 
 under 1950-talet som vi med större säkerhet kan säga något om köns-
skillnader i partival. I valet 1952 hade Folkpartiet ett starkare stöd 
bland kvinnor än bland män medan det omvända gällde för Center-
partiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För Moderaterna fanns 
inte någon könsskillnad i detta val. Sedan 1980-talet har dock den 
mest återkommande skillnaden i partival varit att stödet för Modera-
terna varit högre bland män än bland kvinnor. I valet 2014 hade Mode-
raterna och Sverigedemokraterna en övervikt av manliga väljare med-
an Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt 
initiativ var de partier som hade tydligast övervikt av kvinnliga väl-
jare. Även klass- och yrkesbakgrund samt ålder påverkar partival. Att 
mobilisera väljare är därför av yttersta vikt för partierna. I slutändan 
handlar valet om makt: vilket eller vilka partier som ska bestämma 
innehållet i politiken under den kommande mandatperioden. 

Representation 
av olika sociala grupper

”Riksdagen är folkets främsta företrädare” står det i regeringsformen, 
en av Sveriges grundlagar. Vad det innebär att ”företräda folket” är 
föremål för debatt både i Sverige och i andra länder. Redan för drygt 
200 år sedan använde John Adams, en av författarna till den ameri-
kanska konstitutionen, liknelsen ”miniatyrporträtt” när han beskrev 
sin bild av den ideala lagstiftande församlingen.1 Adams vision hand-
lade om att den lagstiftande församlingen skulle vara lik befolkningen 
i stort, men också tänka, känna, resonera och handla som folket. I 
forskningen har det första önskemålet om likhet med befolkningen 
kallats för social representation eller deskriptiv representation och det 
andra önskemålet som mer betonar innehåll – att tänka, känna, reso-
nera och handla som befolkningen – för åsiktsrepresentation eller sub-
stantiell representation. 

I svensk statsvetenskap finns en lång tradition av att framhålla åsikts-
representationen som den viktigaste dimensionen i en välfunge rande 
representativ demokrati. I många studier talar man om ”modellen med 
det ansvarstagande partiet” som ett ideal. Det ansvarstagande partiet 
går till val på ett väl utarbetat program, väljarna röstar på det program 
som står dem närmast i åsikter, partiet/partierna med starkast stöd 
bildar regering och under den kommande mandatperioden arbetar 
partiet/partierna för att förverkliga sitt program. Nästa gång det är val 
kan väljarna utkräva ansvar – antingen fortsätter de att  stödja det 
parti de röstade på förra gången eller så byter de till något annat parti. 

Teorin om närvarons politik formulerades under 1990-talet. En ut-
gångspunkt för denna teori är att partiprogram och valmanifest aldrig 

PARTILEDARDEBATT år 2015 i riksdagens 
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kan täcka in samtliga situationer som kan uppstå under en mandat-
period. Beslut måste fattas utifrån varje situations förutsättningar, och 
ibland väldigt snabbt. Dessutom sker det alltid ett urval – vad som ska 
komma med i ett partiprogram eller valmanifest är i sig en politisk 
fråga. Poängen med teorin om närvarons politik är att politikernas 
sociala bakgrund, deras grupptillhörighet, har större betydelse än vad 
som traditionellt framförts i den statsvetenskapliga forskningen. Det 
är inte enbart partitillhörighet som är avgörande för politikernas åsik-
ter och ageranden (se vidare kapitlet ”Kvinnor, män och makt” i del 
III). Det är för att våra vardagliga erfarenheter påverkar oss, menar 
forskarna bakom teorin, som det behövs en bred sammansättning 
bland de politiska företrädarna.

I dag ses modellen med det ansvarstagande partiet och teorin om 
närvarons politik som kompletterande snarare än konkurrerande per-
spektiv på god politisk representation. Förändringar som sker på 
grund av att en viss grupp, som exempelvis kvinnor, ökar sin närvaro 
i en institution som riksdagen sker i huvudsak inom partierna. Det är 
också en partipolitisk fråga exakt vilka grupper som det ska läggas vikt 
vid i sammansättningar av olika valsedlar. De följande avsnitten skild-
rar förändringar i riksdagen när det gäller politikernas könstillhörighet, 
om de är inrikes eller utrikes födda samt ålder. Dessa tre tillhörigheter 
är bland de mest diskuterade i Sverige i dag och något som nästan 
samtliga partier lyfter fram när de föreslår kandidater till riksdag, 
landstings- och kommunfullmäktige.

Förändringar i sammansättningen 
av kvinnor och män

Sedan 1997 för Interparlamentariska unionen, en sammanslutning av 
parlament runt om i världen, statistik över fördelningen kvinnor och 
män bland nationellt valda politiker. I den första mätningen var det 
globala genomsnittet 11,7 procent kvinnliga ledamöter. Tjugo år sena-
re, 2017, var det globala genomsnittet 23,3 procent. Jämförelsen visar 
att förändringar äger rum, men fortfarande är det internationellt sett 
färre än var fjärde vald politiker på nationell nivå som är kvinna. Det 
finns andra länder som har en högre andel kvinnor i det nationella 
parlamentet än Sverige. Men Sverige är, tillsammans med övriga 
nordiska länder, ett av få länder i världen som under relativt lång tid 
haft en hög andel kvinnliga politiker. Redan på 1970-talet uppnåddes 

den nivå, drygt 20 procent, som i dag är ett globalt genomsnitt. Figur 
3 visar utvecklingen i Sverige över tid, 1922–2018. I figuren redovisas 
både andelen kvinnor (brun linje) och andelen män (blå linje). För 
perioden med tvåkammarriksdag är resultaten uppdelade med andel 
kvinnor i första kammaren (grön linje) respektive  andra kammaren 
(streckad rosa linje) var för sig. 

Resultaten 1922–1969 avser tvåkammarriksdagen dels i genomsnitt, 
dels uppdelat på första respektive andra kammaren. Från och med år 
1971 avser resultaten enkammarriksdagen. Procentsiffrorna visar re-
sultat för 1922, första riksdagen med kvinnliga ledamöter, respektive 
situationen efter 2018 års val. 

Den bruna och den blå linjen i figur 3 är varandras spegelbilder: när 
andelen kvinnor ökar minskar andelen män. Detta påstående är en 
självklarhet men genom att ha med båda linjerna blir det tydligt hur 
stark mansdominansen varit. Det är först i och med valet 1994 som 
skillnaden mellan linjerna är mindre än 20 procentenheter – efter  valet 
1994 var andelen män i riksdagen 59,6 procent och andelen kvinnor 
40,4 procent. I 2006 års val går de två linjerna nästan ihop. Efter det 
valet var andelen kvinnor i riksdagen 47,3 procent och andelen män 
52,7 procent, vilket innebär en skillnad på 5,4 procentenheter. 

Om vi enbart fokuserar de linjer som visar andel kvinnor i riksdagen 
framträder ett resultat som för många kanske känns mer välbekant. 
Under de första femtio åren med kvinnlig rösträtt och valbarhet var 
det frågan om en långsam ökning av andelen kvinnor. Den var genom-
gående högre i den andra, direkt valda kammaren än i den första, 

Figur 3. Genomsnittlig andel kvinnor 
och män i riksdagen 1922–2018.

Källa: SCB valstatistik. 
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 indirekt valda kammaren. Under några år, 1935–1942, saknades det 
helt och hållet kvinnlig representation i första kammaren. Om vi stan-
nar vid tvåkammarriksdagen visar resultaten att andelen kvinnliga 
ledamöter i första kammaren nådde en nivå om cirka fem procent 
under mitten av 1950-talet, och i slutet av 1960-talet hade andelen 
ökat till cirka tio procent. I andra kammaren nåddes en nivå om cirka 
tio procent kvinnliga ledamöter redan i slutet av 1940-talet, och under 
1960-talet ökade andelen ytterligare till cirka 15 procent. 

I januari 1971 tillträdde den nyvalda enkammarriksdagen. Då var 
andelen kvinnor 14 procent. Efter nästa val, 1973, hade den stigit till 
21,1 procent. Aldrig tidigare hade det skett en så stor ökning, drygt sju 
procentenheter, på en och samma gång. Nästa gång det skedde en 
större ökning var i valet 1994, då andelen kvinnor i riksdagen ökade 
från 33,0 till 40,4 procent. Något som är gemensamt för båda dessa 
tillfällen är att det i samband med valen fördes en livlig debatt om 
jämställdhet och kvinnors politiska deltagande. I början av 1970-talet 
blev frågor om kvinnors politiska representation en angelägenhet för 
partierna och inte enbart för partiernas kvinnoförbund, vilka länge 
varit pådrivare internt. I början av 1990-talet skedde en bred uppslut-
ning kring strategin ”varannan damernas”, mycket på grund av det 
tryck som fanns på de etablerade partierna från det feministiska nät-
verket Stödstrumporna. Början av 1970-talet och 1990-talet har också 
det gemensamt att det är perioder när det skett betydande reformer 
av riksdagen. År 1970 infördes enkammarriksdagen och i valet 1994 
förlängdes mandatperioden från tre till fyra år. Det tycks som att 
 kombinationen reformer av riksdagen och pågående debatt om jäm-
ställdhet skapar en grogrund där partierna blir villiga att reflektera 
över sitt arbetssätt och införa särskilda satsningar för att jämna ut 
kvardröjande skillnader i politisk representation.   

Det finns skillnader mellan partierna i hur de arbetar för att nå en 
högre andel kvinnliga politiker – vissa arbetar med mer löst formule-
rade målsättningar medan andra har striktare kvotering (se kapitlet 
”Vägen till varannan damernas” längre fram i denna del). Länge hade 
Moderaterna en lägre andel kvinnor i sin partigrupp än övriga partier, 
men så ser det inte ut i dagens riksdag. Annars är det ett mönster som 
går igen i många europeiska länder att partier till höger på den ideo-
logiska skalan tenderar att ha en lägre andel kvinnliga politiker än 
partier till vänster, då de är mer restriktiva när det gäller att göra 
särskilda satsningar på jämställdhet. På lokal nivå i Sverige finns det 

stora variationer, från kommuner med under 30 procent kvinnor i 
kommunfullmäktige till kommuner där andelen närmar sig 60 pro-
cent. Genomsnittet för andelen kvinnor i landets samtliga kommun-
fullmäktige speglar dock rätt väl utvecklingen när det gäller kvinnor-
na i riksdagen. Andelen kvinnor i landstingen brukar i regel vara något 
högre jämfört med riksdagen och kommunfullmäktige.

Det finns en relativt omfattande internationell forskning om vad 
som gynnar förekomsten av en hög andel kvinnliga politiker. Ett 
 resultat av den forskningen är att partiernas agerande, vilken vikt de 
fäster vid dessa frågor, är av avgörande betydelse. Men forskningen 
visar också att strukturella faktorer har betydelse; till exempel är 
 andelen kvinnor ofta högre i länder med proportionella valsystem än 
i länder med majoritetsvalsystem. Som framgick av ett tidigare avsnitt 
innebär ett proportionellt valsystem att partierna kan få in flera kan-
didater från en och samma valkrets. Därmed kan kvinnor bli valda 
även om de inte står som första namn på en valsedel. Andelen kvinn-
liga politiker brukar också vara högre i länder med en utbyggd väl-
färdsstat och i länder med brett stöd för värderingar som lägger vikt 
vid jämlikhet mellan könen. Under senare år har regler om kvotering 
blivit allt vanligare runt om i världen, inte minst i länder som ännu 
inte är fullvärdiga demokratier. Rwanda och Bolivia, de enda länder i 
världen där andelen kvinnor i det nationella parlamentet överstiger 50 
procent, är två exempel på länder med strikt kvotering.  

 

Förändringar i sammansättningen 
av utrikes och inrikes födda ledamöter

Som nämndes ovan är det endast svenska medborgare som har rätt att 
rösta i riksdagsval och svenskt medborgarskap är också ett krav för att 
ställa upp som kandidat till riksdagen. För att ställa upp i kommunval 
och landstingsval räcker det för EU-medborgare, samt medborgare i 
Island och Norge, att vara folkbokförd i Sverige, medan utländska 
medborgare i övriga länder måste ha varit folkbokförda i Sverige i tre 
år i följd. I valet 2014 var 12 procent av de röstberättigade i riksdags-
valet utrikes födda, medan 8,3 procent av dem som valdes in i riks-
dagen var födda utomlands. Det finns skillnader mellan partierna och 
i dag är Vänsterpartiet det parti som har högst andel utrikes födda 
politiker. Figur 4 visar utvecklingen i riksdagen 1982–2014 när det 
gäller sammansättningen av utrikes och inrikes födda ledamöter.
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Bland dem som valdes in i riksdagen under 1980- och 90-talen var 
det mycket få, runt två procent, som var födda utomlands. I valet 2002 
skedde en ökning till 5,4 procent och i valen 2010 och 2014 har ande-
len legat på drygt åtta procent. I valet 2014 var andelen utrikes födda 
något högre bland manliga än kvinnliga ledamöter (9,6 procent jäm-
fört med 6,6 procent). I kommunfullmäktige var 7,7 procent av leda-
möterna utrikes födda efter valet 2014. I likhet med kvinnors politiska 
representation finns det dock stora variationer mellan kommunerna; 

i 34 kommuner fanns det efter valet 2014 inte någon utrikes född 
 politiker medan det fanns kommuner där ungefär 25 procent av poli-
tikerna var födda utomlands. Den genomsnittliga siffran för andel 
utrikes födda i landstingen var efter valet 2014 8,3 procent. Samman-
taget visar resultaten att utrikes födda är underrepresenterade i de 
folkvalda politiska församlingarna. Figur 4 visar dock att det sker 
 förändringar i riksdagen över tid. I dag fäster partierna större vikt vid 
sammansättningen av utrikes och inrikes födda på sina valsedlar än 
under tidigare perioder. 

Förändringar i sammansättningen 
av olika åldersgrupper

Trots de förändringar som sker över tid är den typiska riksdagspoli-
tikern fortfarande en medelålders inrikes född man. Medelåldern i 
riksdagen har dock sjunkit och i dag är gruppen 30–49 år den största 
åldersgruppen i riksdagen. Sett över tid har gruppen 18–29 år vuxit 
något även om det fortfarande är ovanligt med så pass unga politiker. 
Figur 5 visar utvecklingen 1982–2018 när det gäller olika åldersgrup-
per i riksdagen. Ett tydligt resultat är att det i dag är den äldsta ålders-
gruppen, de som är 65 år eller äldre, som är den minsta gruppen i 
riksdagen.

Ungefär 25 procent av de röstberättigade i Sverige är 65 år eller 
äldre och jämfört med den siffran är det frågan om en stor underrepre-
sentation i riksdagen. I kommunfullmäktige ser det dock annorlunda 
ut och där visar analyser att gruppen 65 år och äldre i genomsnitt, 

POLITIKER HAR OLIKA UPPFATTNING om vad 
deras bakgrund betytt för deras politiska 
arbete. Utlandsfödda politiker berättar 
om sina erfarenheter. Klipp från Göte-
borgs-Posten 14 maj 2011. 

Figur 4. Andel inrikes respektive utrikes 
födda i riksdagen 1982–2014 (uppgift 
saknas för 2018 års val).

Källa: SCB valstatistik.

Figur 5. Andel riksdagsledamöter i 
olika åldersgrupper 1982–2018.

Källa: SCB valstatistik. På grund av 
 avrundningar summerar inte procent-
siffrorna till 100.
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efter valet 2014, utgör 27 procent av politikerna, vilket är en något 
högre andel än i väljarkåren.

Den svenska riksdagen är inte något miniatyrporträtt av befolk-
ningen. Jämfört med en del andra grupper har utjämningen när det 
gäller andel kvinnor/män kommit långt. Stora skillnader, om man 
jämför politikerna med befolkningen som helhet, kvarstår när det 
 gäller faktorer som inkomst och utbildning, där de genomsnittliga 
nivåerna är betydligt högre såväl i riksdagen som i kommunfullmäktige 
och landstingen. Forskningen visar också att gruppen ”proffspolitiker” 
ökat i riksdagen över tid. Det handlar om politiker som redan före 
inträdet i riksdagen haft sin huvudsakliga yrkesbana inom politiken, 
antingen som folkvalda på annan politisk nivå eller som tjänstemän i 
en partiorganisation. Sammansättningen av olika sociala grupper är 
dock mindre skev i den svenska riksdagen än i många andra parlament 
runt om i världen. Den franske statsvetaren Bernard Manin har påpe-
kat att själva valhandlingen med nödvändighet medför en snedvrid-
ning: för att alls kunna bli vald måste en politiker på något sätt sticka 
ut från de andra kandidaterna. Om det önskvärda vore ett miniatyr-
porträtt av befolkningen skulle lottning vara en bättre metod.

Betydelsen av social representation 

Svenska partier har olika metoder för att fastställa sina valsedlar, 
men i varje parti finns det en valberedning som har stort inflytande 
över de förslag som läggs fram. År 2010 gjordes en undersökning bland 
ordförande för respektive partis valberedning i de olika valkretsarna i 
Sverige. Denna visar att könstillhörighet är den sociala kategori som 
väger tyngst i sammansättningen av partilistor, därefter följer bostads-
ort, etnicitet och ålder. 

En av poängerna med teorin om närvarons politik är, som jag skrev 
i ett tidigare avsnitt, att politikernas sociala bakgrund och inte endast 
deras partitillhörighet har betydelse för vilka frågor de driver och 
vilka åsikter de framför. De frågor som väcks av diskussionen om 
 social representation är dock mer sammansatta än att de enbart skulle 
handla om huruvida politikerna själva tillhör en viss grupp. Forsk-
ningen visar att hur politikerna tänker kring den roll som grupp -
tillhörighet spelar i samhället – oavsett vilken bakgrund de själva har 
– också har betydelse för deras handlingar. Politiker som säger att det 
är viktigt för dem personligen att företräda kvinnors intressen och 

åsikter, arbetares intressen och åsikter, invandrares/flyktingars intres-
sen och åsikter, och så vidare, tar till exempel i större utsträckning än 
andra politiker kontakt med ministrar i regeringen för att uppmärk-
samma frågor som rör den aktuella gruppen. 

Forskningen om politisk jämställdhet brukar framhålla flera olika 
aspekter på varför det är viktigt med en bred sammansättning av 
 kvinnor och män – samt även när det gäller andra sociala grupper 
– i lagstiftande församlingar. Förutom innehållet i politiken brukar 
aspekter som rättvisa, legitimitet och bredd i erfarenheter nämnas. 

Riksdagsledamöterna har vid två tillfällen, 1994 och 2006, fått  svara 
på en fråga om det finns konkreta sakfrågor som de själva uppfattar 
fått en annorlunda behandling på grund av en ökad kvinnorepresenta-
tion. Frågan är en så kallad öppen fråga, där politikerna fått skriva ned 
vad de tänker på och där forskarna i efterhand grupperar svaren. År 
1994 var de tre mest nämnda sakfrågorna jämställdhet, familjepolitik 
och socialpolitik. År 2006 var de tre mest nämnda sakfrågorna jäm-
ställdhet, familjepolitik och rättsfrågor/våld mot kvinnor. 

Svenska politiker, såväl riksdagsledamöter som politiker i kommun-
fullmäktige, har också fått ta ställning till fyra olika argument för var-
för det är viktigt att förorda en jämn fördelning av kvinnor och män i 
politiska församlingar. De olika argumenten är:

• riksdagen/fullmäktige ska avspegla de viktigaste grupperna i 
 samhället
• kvinnor har andra livserfarenheter
• arbetsformer och diskussionsklimat förändras 
• inriktningen på politiken blir annorlunda 

För vart och ett av argumenten har politikerna fått ange om de tycker 
att det är ett mycket viktigt, ganska viktigt, ganska oviktigt eller helt 
oviktigt skäl. Analyser visar att det argument som har störst uppslut-
ning såväl bland kvinnliga som manliga politiker, såväl i riksdagen 
som på kommunal nivå, är det som gäller avspegling – att riksdag/
fullmäktige bör avspegla de viktigaste grupperna i samhället. Avspeg-
ling är ett argument som handlar om demokrati och rättvisa. Det argu-
ment som tydligast berör innehållet i verksamheten – att inriktningen 
på politiken blir annorlunda – har lägre uppslutning; dock är det fort-
farande en majoritet av politikerna som svarar att detta antingen är ett 
mycket viktigt eller viktigt skäl. De olika argumenten för en jämn 
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fördelning står inte i motsatsställning till varandra utan bildar en sam-
manhängande dimension: De politiker som svarar att ett argument är 
viktigt tenderar att också tycka att de andra argumenten är viktiga. 

Riksdagen – en institution i förändring

Om man tar del av den första debatten i riksdagen, år 1884, om kvinn-
lig rösträtt och valbarhet blir det tydligt att få ledamöter vid den tiden 
tog frågan på allvar. Gustaf Sparre, greve och ledamot, gjorde följande 
inlägg:

Den anmärkningen vill jag likväl göra, att vi för närvarande äro väl 
trångbodda för att kunna mottaga de nya representanterna. Jag 
 frågar, om herrarna tror, att damerna, så kostymerade som modet 
fordrar, kunna komma fram på dessa trånga gångar och nöja sig med 
det lilla utrymme som här bestås oss.2

Greve Sparre menade att kvinnorna på grund av det rådande modet, 
vida kjolar med turnyrer, inte skulle få plats i riksdagshusets salar och 
korridorer. Greven behagade vara ironisk. Citatet belyser dock moder-
niseringen av riksdagen som arbetsplats: i dag har ledamöterna egna 
arbetsrum, men länge fick de dela på ett maskinskrivningsrum när de 
skulle författa sina motioner och mycket av det faktiska arbetet skedde 
i gemensamma lokaler. 

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skedde ett antal om-
fattande konstitutionella förändringar i Sverige. Tvåkammarsystemet 
med den direktvalda andra kammaren och den indirekt valda första 
kammaren uppfattades som föråldrat. Socialdemokraterna satt i rege-
ringen och frågan engagerade i första hand oppositionen som menade 
att systemet var orättvist och att första kammaren, där ledamöterna 
valdes på åtta år i taget enligt ett rullande schema, speglade förlegade 
opinioner. Med enkammarriksdagens införande 1970 följde även 
ändringar i valsystemet som innebar att de partier som klarat fyra-
procentsspärren skulle få exakt lika stor andel av mandaten som de fick 
av rösterna. Reformen 1970 innebar även att antalet riksdags leda-
möter minskade från totalt 384 (151 i första kammaren och 233 i andra 
kammaren) till 350. Senare har antalet ändrats till 349 ledamöter för 
att undvika att olika politiska block erhåller lika många mandat. Man-
datperioden blev tre år men detta ändrades till fyra år i och med valet 
1994. När enkammarriksdagen infördes hade Socialdemokraterna 

önskat att det skulle finnas kvar ett ”kommunalt samband” – första 
kammaren hade tidigare valts av landsting och vissa stadsfullmäktige 
– och detta tillgodosågs genom att valen till riksdagen i det nya syste-
met skulle ske samma dag som val till kommun- och landstingsfull-
mäktige. 

I den nya regeringsformen som antogs 1974 begränsades kungens 
ställning som statschef till att nästan enbart gälla representativa upp-
gifter. Innan dess hade kungen varit central i regeringsbildningen och 
utseendet av statsminister, nu fick riksdagens talman den rollen.  Detta 
år skrevs även parlamentarismen in som princip i regeringsformen, 
vilket innebär att regeringen måste ha stöd i riksdagen. I dag innebär 
parlamentarismen i det svenska systemet att det inte krävs någon 
majo ritet för talmannens förslag till statsminister, men om mer än 
hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175, röstat mot 
förslaget är det förkastat. I annat fall är det godkänt. 

En av de största förändringarna av valsystemet som skett sedan 
 reformerna på 1960- och 1970-talen är möjligheten för väljare att 
 personrösta. Denna möjlighet infördes i riksdagsvalet 1998 och inne-
bär att partiernas namnlistor ställs mot de namn som väljarna kryssat 
för. Antalet personkryss ökar – i valet 2014 var det 98 ledamöter som 
blev personvalda jämfört med 59 i valet 2010 – men de allra flesta av 
de politiker som blev personkryssade i någon större utsträckning var 
redan placerade på en sådan plats på valsedlarna att de ändå blivit 
valda. I valet 2014 var det 12 ledamöter som kom in i riksdagen enbart 
tack vare personröster. I valet 2018 gällde motsvarande 5 personer.

Frågan om riksdagens makt har debatterats flitigt och kanske med 
särskild styrka sedan EU-inträdet 1995. Sedan valet 1921 har Sverige 
styrts av minoritetsregeringar under inte mindre än tre fjärdedelar av 
tiden. I ett internationellt perspektiv är det en hög siffra. Minoritets-
regeringar innebär att regeringen måste förhandla med andra partier 
för att få igenom sina förslag i riksdagen. Ändå är det mycket som 
tyder på att regeringsmakten ökat på riksdagens bekostnad, bland 
 annat genom att regeringen har stor makt i EU-frågor och i budget-
arbetet vilket sätter ramar för den politik som förs. Regeringen har 
även betydligt större utredningsresurser än riksdagen och detta är en 
kapacitet som växt väsentligt sedan 1980-talet. ”Policyprofessionella” 
och andra former av lobbyister – personer som inte är folkvalda men 
strävar efter att påverka politikens utformning – är också en grupp vars 
makt uppmärksammas allt mer. 
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Över tid har riksdagens resurser och stöd till enskilda ledamöter 
ökat, och blickar man tillbaka över de hundra år som gått framträder 
en bild av politisk professionalisering som innebär att politiker får betalt, 
har en egen arbetsplats och förväntas ägna sig åt sitt uppdrag på heltid. 
Till detta kan läggas en bild av ett allt mer rörligt politiskt landskap 
där väljare har allt fler partier att välja mellan, allt oftare byter parti 
och röstar olika i riksdagsval och lokala val. Även bland politikerna 
finns en ökad rörlighet med avhopp under pågående mandatperiod 
och en tendens till att sitta allt kortare tid på olika uppdrag. Till sist 
ska vi dock återkomma till det resultat (figur 2) som visar att intresset 
för politik är högre än någonsin i Sverige. Hundra år med allmän och 
lika rösträtt verkar inte ha tröttat ut befolkningen, snarare tvärtom. 

Noter

1. John Adams var USA:s president 1797–1801. Citatet finns återgivet i Hanna 
Pitkin, The Concept of Representation (Berkeley: University of California Press, 1969), 
60, och lyder i original: ”A representative legislature should be an exact portrait, in 
miniature, of the people at large, as it should think, feel, reason and act like them.”

2. Citatet finns återgivet i Rätt att rösta 1919–1994: Så fick kvinnor politiskt inflytande 
(Stockholm: Sveriges riksdag, 1994), s. 12, en jubileumsskrift utgiven i samband 
med 75-årsjubileet för 1919 års beslut om allmän och lika rösträtt. Angående debat-
ten 1884, se även s. 440 i denna bok.
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RÖSTRÄTT FÖR ALLA?
Begränsningar i rösträtten efter 1921

ANNIKA BERG, MARTIN ERICSSON & FIA SUNDEVALL

Denna bok är tillkommen för att markera hundraårsminnet av infö-
randet av allmän och lika rösträtt i Sverige. Minneskulturen kring det 
demokratiska genombrottet, som behandlas i kapitlet ”Minnet av 
kvinnors rösträtt” i del I, liknar ett jubileum. Detta leder lätt till före-
ställningen att ”alla” fick rösta efter 1921, eller med andra ord att demos 
slutligen kom att likställas med befolkningen i sin helhet. Men i själva 
verket saknade nästan halva Sveriges befolkning (45 procent) rösträtt 
i det riksdagsval som ägde rum hösten 1921. Och ännu i riksdagsvalet 
2018 stod en fjärdedel av befolkningen (26 procent) utan rösträtt.1 Det 
tycks alltså finnas anledning att problematisera bilden av rösträttens 
allmängiltighet. I det här kapitlet ges en översikt av de olika rösträtts-
begränsningarna efter 1921. Hur har rösträttens gränser motiverats 
och när och varför har de flyttats?2

Rösträttsstrecken

Det stora flertalet av dem som saknade rösträtt, såväl 1921 som 2018, 
gjorde så på grund av att de inte uppnått den fastslagna rösträtts-
åldern. Dessutom utestängdes ett stort antal invånare som saknade 
svenskt medborgarskap. Men detta var inte de enda begränsningarna. 
Under större delen av 1900-talet kunde människor dessutom diskvali
ficeras från rösträtten. Det vill säga: personer som uppfyllde vallagens 
grundkrav vad gällde ålder och svenskt medborgarskap kunde fråntas 
sin rösträtt om de inte uppfyllde vissa fastslagna kriterier. Diskva-
lificeringsgrunderna, varav flertalet hade införts med rösträttsrefor-
men 1907–09, kallades rösträttsstreck – ett träffande begrepp då man i 

Hur allmän var egentligen den 
rösträtt som infördes i Sverige 
1921? Annika Berg, Martin Erics-
son och Fia Sundevall redogör 
för de olika streck som kvarstod 
efter det så kallade demokra-
tiska genombrottet, och som 
bland annat uteslöt unga, icke-
svenska medborgare, omyndig-
förklarade, fattigvårdsförsörjda, 
samt personer som inte betalat 
skatt eller begått brott. Vi får 
veta vilka argument som använ-
des för att utesluta vissa grup-
per av invånare, men också när 
och varför dessa personer så 
småningom kom att inkluderas 
i det beslutsmyndiga folket, 
demos. 

RÖSTLÄNGD från Funbo valdistrikt år 1912. 
I de högra kolumnerna noterades om 
väljaren skulle diskvalificeras från rösträtt 
på grund av till exempel skatteskulder.

c
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många fall bokstavligt talat drog ett streck över väljarens namn i röst-
längden.

Rösträttsstrecken drabbade i hög grad samhällets utstötta: de allra 
fattigaste, människor som suttit i fängelse eller blivit omyndigför-
klarade. Men också till exempel män som inte hade gjort sin värnplikt. 
Hur stor andel av väljarkåren som diskvalificerades på grund av streck-
en varierade dock kraftigt över tid, bland annat eftersom streckens 
antal och omfattning förändrades under 1900-talet. Sedan 1989 finns 
inte längre några rösträttsstreck kvar i Sverige. Ålder och medborgar-
skap fortsätter däremot att sätta gränser för rösträtten, om än på 
 annorlunda sätt än för hundra år sedan.

 

Värnplikt

Redan ett år efter 1921 års rösträttsreform avskaffades det så kallade 
värnpliktsstrecket. Värnpliktsstrecket innebar en diskvalificering av 
män som inte fullgjort sina värnpliktsskyldigheter, och dess tillkomst 
måste förstås mot bakgrund av den sammankoppling som gjordes i 
rösträttsdebatterna vid tiden kring sekelskiftet 1900 mellan mäns röst-
rätt och deltagande i det militära försvaret av landet. Särskilt arbetar-
rörelsen riktade stark kritik mot det faktum att många av de män som 
förväntades strida och dö för nationen samtidigt saknade rätt att rösta 
i nationella val. I Sverige summerades ståndpunkten slagfärdigt som 
”En man, en röst, ett gevär!”, en paroll som också tydliggjorde i vilken 
ordning arbetarrörelsen ansåg att reformerna borde ske – först måste 
rösträtten utvidgas och först därefter kunde värnplikten göra detsam-
ma. Så blev det inte. År 1901 utvidgades värnplikten till fler personer 
och betydligt längre tjänstgöringsperioder. Sverige anslöt sig därmed 
till en rad andra länder som också införde allmän värnplikt för män 
innan de beviljade alla män rätt att rösta. Samtidigt hade idén om att 
militära skyldigheter skulle ge politiska rättigheter slagit rot och den 

formaliserades med rösträttsreformen 1907–09 genom införandet av 
värnpliktsstrecket.

Värnpliktsstrecket var en könad rösträttsbegränsning, eftersom 
endast män var skyldiga att göra värnplikt. Men eftersom endast män 
fick rösta före 1921 var det först i och med att rösträtten utvidgades till 
kvinnor som denna aspekt aktualiserades. Att värnpliktsstrecket 
avskaffades direkt därefter var alltså ingen slump. Tvärtom var det just 
könsorättvisan i värnpliktsstrecket som anfördes som huvudargument 
i riksdagsdebatten som föregick avskaffandet år 1922.

Ekonomiska begränsningar

Den riksdagsmotion som låg till grund för värnpliktsstreckets av-
skaffande vände sig inte endast mot detta streck, utan mot flera av de 
kvarvarande strecken. Ett av de mest omdebatterade strecken i sam-
manhanget var utskyldsstrecket, som innebar att den som hade obe-
talda skatteskulder fråntogs sin rösträtt.

Utskyldsstrecket, eller skattestrecket som det ibland kallades, hade 
varit i bruk på kommunal nivå sedan 1800-talets andra hälft och 
blev 1909 en rösträttsbegränsning även till riksdagen. I det senare 

MÄN SOM INTE GJORT SIN VÄRNPLIKT var 
diskvalificerade från rösträtten mellan 
1909 och 1922. Här ironiserar den 
socialdemo kratiska dagstidningen Öster-
götlands Folkblads tecknare år 1914 över 
högerregeringen Lindmans argumenta-
tion för detta och andra så kallade röst-
rättsstreck.

Rösträttsstreck efter 1921.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rösträttsstreck År för avskaffande (riksdagsval)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Värnpliktsstrecket  1922

Straffpåföljdsstrecket 1937

Konkursstrecket 1945

Fattigvårdsstrecket 1945

Omyndighetsstrecket 1989
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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sammanhanget blev det dock kortlivat och avskaffades samtidigt som 
kvinnor fick rösträtt. Men borttagandet stötte på motstånd när röst-
rättsreformens grundlagsändringar skulle bekräftas år 1921. En stor 
grupp riksdagsledamöter från Bondeförbundet (nuvarande Center-
partiet) anförde att det var en djupt rotad uppfattning hos svenska 
folket att endast den som fullgjort sina skatteplikter ska få utöva röst-
rätt och krävde därför att utskyldsstrecket skulle behållas. Motionen 
avslogs men frågan fortsatte att engagera. På 1930-talet behandlade 
riksdagen motioner om att såväl återinföra strecket på riksdagsnivå 
(avslogs) som att skärpa dess omfattning på kommunal nivå (bifölls) 
och att avskaffa det på kommunal nivå (avslogs).

Diskussionerna om utskyldsstrecket kopplades ofta ihop med två 
andra ekonomiska rösträttsstreck. Å ena sidan konkursstrecket, som 
innebar att den som var försatt i konkurstillstånd diskvalificerades från 
rösträtten. Å andra sidan fattigvårdsstrecket, som diskvalificerade den 
som var ”av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig 
försörjning”3, i praktiken personer som var långtidsintagna på ålder-
doms- eller sjukhem. De tre ekonomiska streckens försvarare talade 
ofta om dem som ”ordentlighetsstreck”  eller ”skötsamhetsstreck”. Det 
är begrepp som belyser en central del i den idégrund som strecken 
vilade på, nämligen att endast ”skötsamma” personer som uppfyllde 
vissa grundläggande skyldigheter gentemot samhället – som att be-
tala sina skatter, försörja sig själv och ha förmåga att noggrant sköta 
sin ekonomi – borde ha rätt att delta i samhällets politiska liv. Streck-
en var inget unikt för Sverige. Liknande begränsningar fanns vid 
 början av 1900-talet i flera andra länder, däribland Danmark, Norge 
och Storbritannien.

Försvararna ansåg alltså att det borde finnas ett förtjänstförhållande 
mellan medborgarskapets skyldigheter och rättigheter, där de förra 
måste uppfyllas för att de senare skulle erhållas. I fallet med konkurs- 
och fattigvårdsstrecken fanns därtill ytterligare en dimension, näm-
ligen tanken att den som skulle få rösta, eller väljas till offentliga upp-
drag, måste vara ”oberoende”. Enligt streckens förespråkare måste den 
som var varaktigt försörjd av den kommunala fattigvården, liksom den 
som var försatt i konkurs, anses stå i beroendeförhållande till fattig-
vårdsinstitutionen respektive borgenärerna och därmed vara för-
hindrad att fatta självständiga politiska beslut.

Motståndarna i sin tur betraktade de ekonomiska strecken som en 
rest från ett odemokratiskt system som slog särskilt hårt mot fattiga, 

DE EKONOMISKA RÖSTRÄTTSSTRECKEN var 
föremål för många riksdagsdebatter och 
-omröstningar mellan 1921 och 1945. De 
partipolitiska skiljelinjerna var tydliga i 
frågan och pressrapporteringen om 
riksdagsbesluten var inte sällan präglad 
av tidningarnas politiska färg och parti-
sympatier. Här ses klipp från Dagens 
Nyheter 1921, Svenska Dagbladet 1926 och 
Dagens Nyheter 1943.
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sjuka och lågavlönade. Fattigvårdsstrecket, som diskvalificerade flest 
personer, drabbade dessutom främst de gamla på ålderdomshemmen 
– och av dessa var en majoritet kvinnor, vilket innebar att kvinnor 
fortsatte att missgynnas strukturellt också efter den kvinnliga rösträt-
tens införande. Att människor som arbetat hela sitt liv skulle förlora 
sin rösträtt när de blivit för gamla för att kunna försörja sig genom 
eget arbete var en skymf, menade motståndarna (ett statligt pensions-
system hade börjat införas under 1910-talet, men det skulle dröja 
många decennier innan pensionerna blev så höga att de faktiskt gick 
att leva på). Motståndarna menade också att strecken var alltför kon-
junkturkänsliga och dessutom påverkades av geografiska faktorer, 
 genom att de slog hårdare i samhällen med hög arbetslöshet liksom i 
städerna där människor hade högre levnadskostnader. Dessutom 
 visade utredningar att fattigvårdsstrecket tillämpades på olika sätt i 
olika delar av Sverige och därmed präglades av bristande  rättssäkerhet. 

År 1945 avskaffades samtliga ekonomiska rösträttsstreck, på kommu-
nal såväl som riksdagsnivå. En viktig förklaring var att arbetarrörelsens 
partier, som motsatte sig begränsningarna, fått ett kraftigt ökat 
väljarstöd och starkare representation i riksdagen. Därtill hade stödet 
för strecken minskat bland de borgerliga partiernas riksdagsledamöter.

 

(O)myndighet och (o)mognad

Ett klassiskt argument för begränsningar i rösträtten har varit att den 
bör villkoras utifrån mognads- och bildningsgrad, ett merito kra ti-
argument där förmågan till rationellt tänkande och/eller kunskaps-
nivå anses kvalificera människor till fullt medborgarskap. Inom filo-
sofin kan argumentet spåras tillbaka till Platon men det före kommer 
även i dag, exempelvis i Jason Brennans kontroversiella bok Against 
Democracy (2016). Det var också ett argument som, vid sidan av för-
tjänst- och beroendeargument, användes flitigt av debattörer som mot-
satte sig kvinnlig rösträtt. Argumentet var så internaliserat att till och 
med partiernas kvinnoförbund, som knöt många tidigare rösträttsak-
tivister till sig efter 1921, ofta motiverade sin verksamhet med att 
kvinnor måste utbildas för att nå full politisk mognad och kunna fatta 
rationella politiska beslut, och på sikt även bli valda till politiska för-
samlingar. Ett mer sentida exempel på tillämpade  meritokratiargument 
är de läskunnighetsvillkor som fanns kvar i stora delar av USA fram 
till 1970-talet, och som fungerade starkt ras- och  klassdiskriminerande.

Vikten av politisk mognad är också det centrala argumentet för den 
åldersbegränsning av rösträtten som finns kvar än i dag. Denna har 
förvisso flyttats nedåt i flera omgångar. År 1921 var rösträttsåldern 35 
år för val till riksdagens första kammare och 23 år för val till andra 
kammaren samt kommunalval. För landstingsvalen var rösträttsåldern 
27 år. Sedan 1975 är rösträttsåldern 18 år för samtliga av dessa val. 
Därmed anslöt Sverige sig till vad statsvetaren Ludvig Beckman be-
skriver som en samtida internationell utveckling mot ökad inklude-
ring av yngre personer i rösträtten genom sänkning av åldersgränsen. 
Just 18 år blev under 1970-talet en allt vanligare rösträttsgräns runt 
om i Europa. På senare år har det även debatterats och lagts förslag om 
att sänka rösträttsåldern till 16 år – vilket ju också är den åldersgräns 
som redan nu gäller i kyrkovalet. I Sverige föreslogs detta till exempel 
i demokratiutredningens slutbetänkande 2016 och i flera därpå föl-
jande motioner i riksdag och kommuner. 

Att rösträttsåldern så länge knutits till myndighetsåldern är ingen 
slump. Det kan påminna om en annan rösträttsbegränsning, som 
kvarstod i Sverige under större delen av 1900-talet och som även den 
kretsade kring föreställningar om myndighet och rationalitet. Denna 
begränsning rörde de åldersmässigt vuxna personer som förklarats 
omyndiga och därmed också fråntagits sin rösträtt. Grunden för 
omyndigförklaring låg i att vissa vuxna individer bedömdes som 
 in kapabla att ta hand om sig själva eller sin egendom. Forskningen 
om svenska omyndigförklaringar är inte omfattande, och det är  mycket 
vi inte vet om vilka personer som har omyndigförklarats under 1900- 
talet. Det kan dock antas att det framför allt handlade om  människor 
som ansågs vara ”sinnesslöa” (ofta men inte alltid på grund av vad vi 
i dag skulle tala om som intellektuella funktionshinder) eller som 
 dia gnosticerats med allvarlig psykisk sjukdom, samt missbrukare, 
hjärnskadade och dementa. Att omhändertas inom psykiatrin inne-
bar dock inte att man per automatik blev omyndigför klarad, inte 
 heller att man bedömts som otillräknelig i samband med en brotts-
utredning. I  Sinnessjuklagen 1929 stadgades att patienter som bedöm-
des som obotligt sinnessjuka skulle omyndigförklaras, medan patien-
ter med sjukdom som antogs gå att bota i stället kunde ges en god 
man.

Omyndigförklarade saknar fortfarande rösträtt i en majoritet av 
EU:s länder. I Sverige försvann dock denna rösträttsbegränsning år 
1989 som en konsekvens av avskaffandet av möjligheten att omyndig-
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förklara människor. Omyndigförklaring ersattes då av förvaltarskap. 
Den som är satt under förvaltarskap får en förvaltare med ungefär 
samma uppgifter som gångna tiders förmyndare, men förlorar inte sin 
rösträtt. Huruvida personer som efter 1989 satts under förvaltarskap 
i stället för omyndigförklaring i praktiken getts möjlighet att rösta är 
dock en annan fråga, som inte är systematiskt undersökt.

Straffpåföljd

Ytterligare en rösträttsbegränsning drabbade personer som dömts till 
straff för ett brott, och den fanns kvar i Sverige fram till 1937. Inter-
nationellt har detta slags uteslutning från rösträtten varit utbredd och 
förekommer än i dag i ett antal länder. Den kan ses som en rest av 
äldre tiders skamstraff eller som ett uttryck för klassiska teorier om 
kriminalitet som ett brott mot samhällskontraktet, men har också 
 motiverats med utilitaristiska argument, utifrån tankar om samhälls-
skydd och samhällsnytta. Ibland har uteslutningen drabbat dömda 
personer endast under den tid då de avtjänar sina straff, ibland under 
längre tid än så och ibland under hela deras återstående livstid. I USA, 
där straffpåföljdsstrecket fortfarande kvarstår, varierar detta mellan 
olika delstater. På grund av den i ett internationellt perspektiv  mycket 
höga andelen medborgare som sitter i fängelse och den stora överrepre-
sentationen av afroamerikaner bland fångar skapas genom rösträtts-
begränsningen en stark skevhet i väljarbasen med avseende på klass 
och ”ras”.

I Sverige hängde rösträttsbegränsningen ihop med en särskild straff-
påföljdsbestämmelse, som kan ses som en moderniserad variant av 
äldre bestämmelser om ”ärans förlust” i samband med vissa brott. Den 
som genom en dom fråntagits sin ära hade i äldre tid blivit förhindrad 
att exempelvis avlägga ed och att vittna i domstol. Både grövre och 
lind rigare brott kunde också leda till så kallad vanfrejd, vilket även 
innebar inskränkningar i ekonomiska rättigheter som näringsfriheten. 
I och med 1864 års strafflag ersattes ärans förlust med straffpåföljden 
”förlust av medborgerligt förtroende”, som innebar liknande inskränk-
ningar i rättigheter, inklusive förlust av rätten att rösta för de brotts-
lingar som haft en sådan. En skillnad var dock att inskränkningarna i 
regel blev tidsbegränsade. Påföljden kritiserades hårt under de  följande 
decennierna. Många såg den som kontraproduktiv på så sätt att den 
gjorde det svårare för dömda brottslingar att försörja sig på ett  hederligt 

sätt. I och med en rad lagreformer 1918–1921 avskaffades vissa av 
 påföljdens verkningar, som näringsförbud, men förlusten av rösträtten 
kvarstod. Med undantag av personer som dömts till livstids straff arbe-
te skulle påföljden (som nu benämndes med den lite mer  neutrala 
formuleringen ”påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen”) gälla under 
högst tio år efter frigivning. Personer som dömts till lindrigare straff 
än sex månaders straffarbete omfattades inte alls av påföljden.

I en statlig utredning 1935 föreslogs att den rösträttsbegränsning 
som straffpåföljd dittills fört med sig skulle avskaffas, och två år  senare 
antogs förslaget av riksdagen. Att påföljden till slut avskaffades hade 
att göra med en ny, mer individualpreventiv och behandlingsinriktad 
syn på kriminalvård som växte sig allt starkare under mellankrigstiden, 
och som gick illa ihop med en äldre syn på brott och straff där själva 
skammen i att dömas sågs som en viktig del av straffet. I den nya synen 
på kriminalvård betonades i stället vikten av att återanpassa brotts-
lingen till ett skötsamt och produktivt liv. Att hindra tidigare dömda 
brottslingar från att rösta (en åtgärd som var fullt synlig i de offentliga 
röstlängderna) innebar att man i allmänhetens ögon pekade ut fri-
givna fångar som vanartiga medborgare i linje med äldre tiders skam-
straff, och den misstro som skapades genom detta sågs som ett hinder 
i processen mot självförsörjning, fullvärdigt medborgarskap och åter-
anpassning till samhället. 

Utredarna ansåg det också osannolikt att dömda brottslingar skulle 
utöva sin rösträtt i någon större utsträckning, vilket de förde fram som 
ännu ett argument för straffpåföljdsstreckets avskaffande. De föreställ-
de sig dels att före detta brottslingar skulle strunta i att rösta i högre 
grad än andra grupper, dels att många inte skulle kunna utnyttja sin 
rösträtt på grund av att de var försatta i konkurs eller levde ett vaga-
bonderande liv. Ett kringresande levnadssätt kunde nämligen vara ett 
nog så effektivt hinder för möjligheten att få rösta som de formella 
rösträttsstrecken.

Nomadiserande levnadssätt 
och andra praktiska hinder

För att rösta i allmänna val efter reformerna 1918–1921 krävdes att 
man var mantalsskriven (det vill säga folkbokförd) på en fast adress 
och dessutom hade möjlighet att rösta i en geografiskt närbelägen val-
lokal. Dessa bestämmelser – i praktiken ett bofasthetsstreck – gjorde 
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röstningen svår eller omöjlig för väljare som inte hade fast adress eller 
hade långt till närmsta vallokal. Det kunde gälla etniska grupper som 
renskötande samer i fjällen eller romer och resande, men också vissa 
yrkesgrupper som exempelvis sjömän.

Först genom möjligheten att poströsta lindrades svårigheterna för 
dem som befann sig långt från en vallokal. Poströstningen introduce-
rades vid 1942 års kommunalval, då personer som av särskilda skäl 
förhindrades att rösta i sin egen vallokal gavs möjlighet att rösta på 
postkontor. Alla kringresande grupper gavs dock inte sådana möjlig-
heter. Situationen för renskötande samer förbättrades till exempel 
först 1951, då de gavs möjlighet att förtidsrösta. Många romska och 
resande familjer saknade också länge rösträtt i praktiken, eftersom det 
var vanligt att kommuner vidtog diskriminerande åtgärder för att 
 förhindra deras folkbokföring. På så sätt kunde möjligheten att rösta 
försvåras för etniska grupper med svenskt medborgarskap, trots att 
etnisk identitet aldrig utgjort grund för något formellt rösträttsstreck.

Praktiska hinder för att utöva rösträtten kunde också drabba männi-
skor som var intagna på anstalter av olika slag. Som nämnts tidigare 
var människor som befann sig på kommunala ålderdomshem, och där-
med var varaktigt försörjda av fattigvården, explicit exkluderade från 
att rösta fram till 1945. Intagna på andra slags anstalter och institutio-
ner var inte lika självklart uteslutna rent formellt, men det betydde 
inte att dessa personer alltid kunde rösta i praktiken. Genom införan-
det av så kallad institutionsröstning, som innebar att tillfälliga post-
kontor upprättades på fängelser, sjukhus och andra vårdanstalter, 
stärktes så småningom möjligheterna för medborgare som befann sig 
där att faktiskt utöva sin rösträtt.

Vid millennieskiftet 2000 kom knappt en procent av alla röster i de 
svenska valen från väljare som befann sig på anstalter, slutna insti-
tutioner och sjukhus. Samtidigt påpekades dock i den statliga utred-
ningen SOU 2000:125, Teknik och administration i valförfarandet att 
häktade och anhållna personer i praktiken kunde sakna röstningsmöj-
ligheter då poströstning på häkten inte var en självklarhet. En häktad 
kunde visserligen få kort permission av synnerliga skäl, till exempel 
för att besöka en sjuk närstående eller delta i en närståendes begrav-
ning, men deltagande i allmänna val sågs inte nödvändigtvis som ett 
synnerligt skäl. Till skillnad från sjuka, funktionshindrade och gamla 
väljare hade häktade inte heller möjlighet att rösta genom bud (något 
som dock ändrades i och med den nya vallagen 2005). Utredningen 

FASTÄN RÖSTRÄTTSBEGRÄNSNINGEN för 
straffade brottslingar togs bort 1937 
kunde människor intagna på fängelser 
och andra anstalter rent praktiskt hindras 
från att rösta mycket längre fram i tiden. 
Bilden är från en fångvårdsanstalt 1965.
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konstaterade dessutom att fysiskt funktionshindrade ofta diskrimi-
nerades som väljare genom att många vallokaler brast ifråga om till-
gänglighet.

Nationellt medborgarskap

Den rösträtt som infördes genom reformerna 1918–1921 var aldrig en 
mänsklig rättighet, utan en medborgerlig. Människor som saknade 
svenskt medborgarskap fick inte delta i val, trots att de levde och arbe-
tade i Sverige och påverkades av de beslut som fattades i kommuner, 
landsting och riksdag. I dag ser det delvis annorlunda ut, och det beror 
huvudsakligen på att riksdagen 1975 beslutade att alla människor som 
varit legalt bosatta i Sverige under minst tre år skulle få rösträtt till 
kommuner och landsting, dock inte till riksdagen.4

Fortfarande i dag ställer så gott som alla demokratier krav på med-
borgarskap som villkor för att få rösta i de nationella valen, även om 
vissa länder – som Nya Zeeland och Uruguay – faktiskt ger möjlighet 
till nationell rösträtt också för icke-medborgare efter en viss bosätt-
ningstid. Kommunal rösträtt har dock blivit allt vanligare interna-
tionellt, även om det fortfarande innebär ett undantag snarare än en 
regel. Sedan 2000-talets början har till exempel alla EU-medborgare 
kommunal rösträtt i alla andra EU-länder, om de är bosatta där. När 
Sverige genomförde utvidgningen av den kommunala rösträtten till 
icke-medborgare vid 1970-talets mitt var det däremot något mycket 
ovanligt. Hur kom det sig att rösträtten utökades på ett sådant sätt, 
och varför just 1975?

1900-talets svenska migrationspolitik var länge synnerligen re-
striktiv, men efter andra världskriget tilläts fler människor flytta till 
Sverige, först som arbetskraftsmigranter och efter cirka 1970 i större 
utsträckning som flyktingar. Runt 1970 började myndigheterna att för 
första gången utarbeta en integrationspolitisk strategi, eller ”invand-
rarpolitik” som det kallades då. Den fastställdes av riksdagen 1975, och 
gick bland annat ut på att migranter skulle ha samma sociala rättig-
heter som svenska medborgare samt att staten skulle främja migrant-
gruppernas möjligheter att bevara sina språk, exempelvis genom hem-
språksundervisning i skolan. Strategin sågs inte som ett självändamål, 
utan som ett instrument för att underlätta migranternas ”anpassning” 
i det svenska samhället. Samma argument blev framträdande i den 
debatt som handlade om möjligheten att utöka rösträtten till de nya 

migranterna och som fördes samtidigt som integrationspolitiken ut-
formades.

I riksdagen debatterades frågan första gången 1968, genom en 
 motion skriven av socialdemokraten Kaj Björk. Han tänkte sig på sikt 
att migranter som saknade svenskt medborgarskap också skulle kunna 
få delta i riksdagsval, men begränsade sitt förslag till den kommunala 
nivån eftersom han ansåg att opinionen ännu inte var mogen för mer 
långtgående reformer. Det skäl som han angav som viktigast för att 
utöka rösträtten var att det var angeläget ur demokratisk synpunkt och 
att människor borde ha rätt att påverka de beslut som fattades på den 
plats där de levde. Det var en form av principiellt demokratiargument 
som skulle komma att bli allt ovanligare under de år som följde, då 
frågan om rösträtt för migranter diskuterades vidare. I stället blev ett 
annat argument, som också nämnts av Björk, mer framträdande. Det 
byggde på tanken att migranterna var ett potentiellt integrations pro-
blem, och att rösträtt på åtminstone kommunal nivå kunde bidra till 
att lösa detta ”problem”. Debatten kom alltså sällan att handla om män-
 niskors grundläggande demokratiska rättigheter, utan kopplades kon-
sekvent samman med den samtida integrationspolitiska  diskussionen.

DE NYA ”INVANDRARVÄLJARNA” skulle inför 
valet 1976 uppmuntras att utnyttja sin 
kommunala rösträtt, men samtidigt 
också informeras om vad de inte fick 
rösta till: riksdagen. Staten satsade stora 
resurser på informationskampanjer; här 
en illustration ur broschyren Invandrare! 
Nu kan vi rösta i kommunalvalen.

SKULLE DEN KOMMUNALA rösträtten för 
icke-medborgare innebära att invandrare 
faktiskt fick större inflytande? Tecknaren 
Christian Sourlas hoppades att reformen 
skulle leda till att svenska politiker skulle 
bli tvungna att lyssna på migranterna 
innan de fattade sina beslut. Illustration 
ur Invandrartidningen nr 11, 1976.
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Björks initiativ ledde inte till några omedelbara beslut. Det tog  flera 
år innan Socialdemokraterna, det parti som innehade regeringsmak-
ten, helt anslöt sig till kravet, och det skedde först efter opinionsbild-
ning och yttre påtryckningar. I Sverige bildades vid denna tid flera 
föreningar som organiserade migrantgrupper, och från 1972 ställde de 
finska föreningarnas riksorganisation krav på kommunal rösträtt. De 
fick dessutom stöd av den finska regeringen som drev frågan inom 
Nordiska rådet, samt av Finlands president Urho Kekkonen som lyfte 
fram kravet i ett tal i Stockholm år 1974.

Därefter rullade hjulen ganska fort. 1974 fick en statlig kommitté
i uppdrag att utreda frågan, och när den året därpå lade fram sitt 
 be tänkande listade den flera skäl att ge migranter utan svenskt med-
borgarskap rösträtt i kommun- och landstingsval. De principiella reso-
nemangen om demokrati var nu kraftigt nedtonade, och de viktigaste 
argumenten handlade i stället om integration. Utredningen ansåg att 
flera migrantgrupper hade ”anpassningsproblem” (en term som an-
vändes flitigt), särskilt sådana som kom från avlägsna länder. Deras 
religion och politiska traditioner ansågs skilja sig från de svenska, 
medan nordiska migranter hade lättare för att integreras. Men också 
migranter från Norden ansågs innebära en risk för framtida integra-
tionsproblem, och ett av de viktigaste målen med att utöka rösträtten 
var därför, ansåg utredningen, att stärka migranternas känsla av 
solida ritet med det svenska samhället. Ett sätt att undvika framtida 
problem var också att genomföra de integrationspolitiska reformer 
som riksdagen beslutat om 1975, och att ge migranterna kommunal 
rösträtt antogs innebära att kommunerna skulle få ökad press på sig 
att verkligen genomföra och finansiera reformerna.

Inget politiskt parti motsatte sig rösträttsutvidgningen, men Vänster-
partiet Kommunisterna ville gå längre och utöka rösträtten för icke-
medborgare även till riksdagsval. Riksdagen valde en mer begränsad 
reform, som dock i sig innebar att en mycket stor grupp människor 
fick rösträtt. Redan i de val som hölls på hösten 1976 fick mer än 
210 000 människor som dittills helt saknat rösträtt välja representan-
ter till kommuner och landsting, och det var den största utvidgningen 
av rösträtten som skett efter reformerna 1918–1921. Att dessa nya väl-
jare verkligen också utnyttjade sin rösträtt sågs som ett viktigt integra-
tionspolitiskt mål, och Statens invandrarverk satte  omedel bart igång 
kampanjer för att förmå migranter att gå till  val   lokalerna. Trots en 
rad informationsinsatser blev dock valdeltagandet inom gruppen inte 

hög re än 60 procent, och det var betydligt lägre än motsvarande siffra 
för svenska medborgare. De forskare och myndigheter som utvärde-
rade kampanjerna antog att valdeltagandet successivt skulle komma 
att öka, men så har det inte blivit. Tvärtom har valdeltagandet bland 
icke-medborgare sjunkit under flera decennier.

Hur de nya väljarna faktiskt bemöttes på den lokala nivå där de fick 
utöva sin rösträtt vet vi mycket lite om. Den forskning som trots allt 
finns, och då framför allt historikern Hans Wallengrens studier av den 
socialdemokratiska arbetarrörelsen i Landskrona efter andra världs-
kriget, antyder att de politiska partierna i någon mån verkar ha gjort 
skillnad på de nya väljarna och de redan röstberättigade svenska med-
borgarna, exempelvis genom att i sina valkampanjer främst tilltala 
migranterna som ”invandrarväljare” som i första hand antogs vara 
intresserade av särskilda ”invandrarfrågor” snarare än av politik i all-
mänhet. Det förekom också att den politiska propaganda som riktades 
mot de nya väljarna paketerades som neutral ”information” på ett sätt 
som utgick från att migranterna behövde fostras och vägledas och 
själva saknade förmåga att värdera och sålla bland politiska budskap. 
Forskningen är dock fragmentarisk och det behövs fler studier innan 
vi vet hur utbredda dessa förhållningssätt var, hur länge de levde kvar 
och om det fanns någon skillnad mellan partierna.

Möjligheten att ta bort kravet på svenskt medborgarskap även i 
 riksdagsval diskuterades knappt i samband med 1975 års rösträtts-
utvidgning. I början av 1980-talet kom den dock upp på dagordning-
en igen, då den socialdemokratiske justitieministern Ove Rainer 1983 
tillsatte en ny kommitté med uppdrag att ta ställning till frågan.  Denna 
gång spelade de demokratiska argumenten en något större roll, åt-
minstone på så sätt att Rainer i sina direktiv till utredningen betonade 
att eftersom migranter i Sverige påverkades av riksdagspolitiken  borde 
de principiellt även ha inflytande över hur denna politik utformades. 
Precis som på 1970-talet tonades demokratiargumenten dock snabbt 
ner i kommitténs utredningsarbete. Kommittén lyfte i stället fram de 
integrationspolitiska aspekterna av en rösträttsutvidgning, och pri-
sade den redan genomförda kommunala rösträtten för att den ansågs 
ha stärkt migranternas samhörighet och solidaritet med det svenska 
samhället och underlättat deras integration.

Om den kommunala rösträttens positiva effekter var kommittén 
enig, men man lyckades aldrig komma överens om hur en eventuell 
rösträtt för icke-medborgare i riksdagsval borde se ut. Kommitténs 

FÖRSLAGET OM ATT UTÖKA rösträtten i 
kommun- och landstingsval till icke-
medborgare presenterades av en enig 
utredning 1975. Men enigheten innebar 
inte att det saknades konflikter i den 
samtida debatten. Borde reformen 
begränsas till nordiska medborgare? 
Eller utsträckas till att också omfatta 
 riksdagsval? 
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socialdemokratiska majoritet ville i och för sig utöka rösträtten men 
gjorde samtidigt skillnad mellan olika migrantgrupper och menade att 
endast migranter från de nordiska länderna, en grupp som ansågs ha 
lätt för att anpassa sig till det svenska samhället, borde få rösta i riks-
dagsval. Den borgerliga minoriteten protesterade livligt och menade 
att rösträtt till riksdagen helt borde förbehållas svenska medborgare. 
Både de borgerliga och den kommunistiska kommittéledamoten ansåg 
dessutom att det var diskriminerande att göra skillnad mellan migran-
ter från olika länder. Splittringen ledde till att justitieministerns in-
tentioner aldrig förverkligades, och kravet på svenskt medborgarskap 
utgör än i dag en rösträttsbegränsning i de svenska riksdagsvalen.

Demokratisering utan slut

Som vi har visat i det här kapitlet har det under de senaste hundra 
åren, långt efter införandet av det som brukar kallas allmän och lika 
rösträtt, funnits kvar flera begränsningar och hinder som utestängt 
människor från rösträtten. Vissa hinder har varit formella och lagfästa, 
andra har varit av praktisk natur men har likväl haft exkluderande 
 effekter. När hindren tagits bort eller modifierats har det skett som ett 
resultat av opinionsarbete och politisk mobilisering – liksom fallet var 
med rösträttsreformerna vid 1900-talets början. Demokratins gränser 
har med andra ord varit föremål för fortgående omförhandlingar, där 
det har funnits olika idéer och ståndpunkter kring vilka som ska få 
delta i valen till det demokratiska samhällets politiska församlingar. 
Demokratiska argument har, paradoxalt nog, inte alltid spelat den 
avgörande rollen när den svenska demokratin har utvidgats. Som vi 
nämnt infördes exempelvis rösträtten för fångar med huvudargu men-
tet att det skulle underlätta deras återanpassning till ett laglydigt liv, 
och när migranter utan svenskt medborgarskap fick kommunal röst-
rätt på 1970-talet sågs reformen i första hand som ett integrations-
politiskt verktyg.

Historien om begränsningarna och utvidgningarna av rösträtten 
ställer viktiga frågor om vad vi menar med demokrati. Rösträtts-
reformen 1918–1921 var utan tvivel en viktig historisk händelse, som 
innebar att mycket stora grupper som tidigare stått utan möjligheter 
att påverka politiken erövrade rösträtt. Men det faktum att en mängd 
rösträttsbegränsningar kvarstod efter 1921, och att dessa begränsning-
ar fortsatt att revideras därefter, visar att demokratiseringen inte var 

ANDELEN FÖRTIDSRÖSTANDE väljare har ökat 
stadigt under senare val. Tidigare skedde 
förtidsröstning främst på postkontoren 
men på senare år har det gått att förtids-
rösta på en rad olika platser, som här på 
City terminalen i Stockholm 2014.
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något som genomfördes vid ett enda tillfälle och att den inte heller är 
ett förlopp med ett givet slut. År 1921 bör därför ses inte som slut-
punkten för den historiska demokratiseringen av Sverige, utan  snarare 
som en startpunkt för en process som pågår än i dag.

För det finns inga skäl att tro att demokratiseringen av Sverige 
 skulle vara fullbordad och avslutad just i vår egen tid. Det finns inte 
heller skäl att tro att demokratiseringen alltid med nödvändighet går 
framåt. De utvidgningar av rösträtten som skett efter 1921 har inte 
kommit automatiskt, och de har inte skänkts till människor av nåd 
eller vänlighet. De har drivits fram av människors organisering, av 
politiska påtryckningar och långsiktigt opinionsarbete. Och det finns 
inget som garanterar frånvaron av politiska rörelser och aktörer som 
vill rulla tillbaka utvidgningarna och göra den svenska demokratins 
gränser snävare och mer exkluderande. Vilken riktning demokratise-
ringsprocessen tar framöver är upp till oss som lever i dag att avgöra. 
Men hur processen kommer att se ut, och vilka politiska strider som 
kommer att avgöra vilka som får delta i framtidens demokrati, det vet 
vi kanske först när nästa jubileumsbok om rösträttens historia en gång 
ska skrivas.

Noter

1. Sveriges officiella statistik, Riksdagsmannavalen år 1921 (Stockholm: Statistiska 
centralbyrån, 1922), 20. Andelen röstberättigade 2018 beräknad med data från Val-
myndigheten, framtagen 2018-09-14, https://data.val.se/val/val2018/alkon/R/rike/
alderkon.html#rostberalkon; Statistiska centralbyrån, Folkmängden den 1 juli 2018, 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/.

2. Kapitlet är skrivet inom ramen för två pågående forskningsprojekt finansierade 
av Vetenskapsrådet respektive Torsten Söderbergs stiftelse. Författarna vill tacka 
Jonathan Josefsson och Bengt Sandin för värdefulla kommentarer och tips vad gäller 
avsnitten om ålder, och Julia Nordblad för dito vad gäller avsnittet om nomadise-
rande levnadssätt. 

3. Svensk författningssamling (SFS), 1921:20, § 16.
4. Därefter har den kommunala rösträtten fortsatt att utvidgas i små steg. I dag 

har alla som är medborgare i något annat EU-land, eller i Norge och Island, kom-
munal rösträtt i Sverige efter endast ett års bosättning. Dessa grupper slipper alltså 
vänta i tre år.
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ATT TA VARA PÅ FRIHETEN
Populärkulturella föreställningar 

om rösträttens betydelse

EMMA SEVERINSSON

Kan man för ofta framhålla att frihet ingalunda är detsamma som 
friheter? Kära unga tös, de där kvinnosakskvinnorna, som du nu be-
traktar i förbigående och med ett litet medlidsamt löje, de ha kämpat 
och lidit för att förskaffa dig frihet att bli en medborgerlig person. De 
ha också menat, att du skulle få röra dig fritt – i hemmet, på arbets-
platsen, på gator, i nöjeslokaler. Ingenting ville man förmena dig, ty 
man litade på dig – kom ihåg det!1

Skribenten bakom dessa rader i veckotidningen Idun 1929 är frustrerad 
över hur snabbt rösträttskampen tycktes ha fallit i glömska hos den 
nya generationen av unga kvinnor – de som var de första att åtnjuta 
den frihet som kom av rösträtt, förändrade lagar på arbetsmarknaden 
och en ny äktenskapslagstiftning. Samtidigt ryms det i texten också en 
oro över att de unga kvinnorna kan ha misstolkat friheten, kanske rent 
av övertolkat den och tagit den för given.

I 1920-talets och det tidiga 1930-talets veckotidningar såsom Char
me, Husmodern, Idun och Svensk Damtidning diskuterades flitigt vad 
som hände efter att kvinnor fått rätt att rösta. Utnyttjade de rösträtten? 
Innebar den bara ännu en röst åt alla gifta män? Ville kvinnor ens 
rösta – det avslöjade ju deras ålder? Och hur såg det ut för de få kvinnor 
som satt i riksdagen, var det inte så att de i själva verket bara agerade 
kaffekokerskor åt män med makt? Dessutom, var det inte så att 
emancipationen gått lite väl långt och nästintill gjort kvinnor till män 
– eller åtminstone allt mer maskuliniserade? Var det inte också så att 
politiskt intresserade kvinnor tenderade att glömma det traditionellt 

Den kvinnliga rösträtten uppfat-
tades inte som självklar efter att 
den drivits igenom 1921. Genom 
att studera 1920-talets och det 
tidiga 1930-talets veckopress 
visar Emma Severinsson att 
kvinnors nyvunna politiska 
rättig heter blev föremål för heta 
diskussioner. Kvinnorna anklaga-
des för att inte vara politiskt 
intresserade och för att rösta 
som sina män, samtidigt som 
det hävdades att familjelivet och 
balansen mellan könen hotades 
om de på allvar engagerade sig 
politiskt. Å andra sidan upphöj-
des den svenska kulturen som 
föredömligt jämställd till skillnad 
från icke-västerländska kulturer.

1920-TALETS MODERNA KVINNOR som fick 
rösta, hade kortare kjolar än någonsin 
förut och arbetade i större utsträckning 
sågs som en utmaning mot traditionella 
genus strukturer.
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”kvinnliga kallet” med omvårdnad, hem och make i centrum? Det 
fanns även en tydlig frustration hos några av skribenterna som ansåg 
att kvinnors politiska engagemang dog ut efter att rösträtten gått 
 igenom. Det som synliggörs i dessa populärkulturella texter är en med-
vetenhet om att normer och värderingar inte förändrades i takt med 
de juridiska förutsättningarna. Det fanns också en känsla hos skriben-
terna av att systerskapet hade ersatts av en individualism som fått 
kvinnor att glömma värdet av att samarbeta och stötta varandra i kam-
pen mot mäns överläge. I veckotidningen Charme fördes följande åsikt 
fram 1921:

[V]i kvinnor [ha] nyss för första gången deltagit i riksdagsval och 
röstat på oss själva. Rösträttskvinnornas långa och sega kamp har 
sålunda ej i så måtto varit förgäves. Men sedan själva likställigheten 
med mannen blivit ett faktum gäller det ej endast att rösta, utan huru 
detta bör ske. Det blir då alla kvinnors främsta uppgift att uppfatta 
oss själva så politiskt riktigt, att vi kunna gagna landet och familjen, 
vare sig vi äro s.k. självförsörjande eller inte. Rösträttskvinnornas tid 
är förbi. Alla kunna vi därför för framtiden helt samla oss till fram-
drivande av det evigt kvinnliga, som alltid finns inom oss.2

I detta kapitel undersöker jag hur föreställningar om rösträtten och 
kvinnoemancipationen kom till uttryck och debatterades i populär-
kulturen, det vill säga ett folkligt förankrat material. Kvinnors nya 
rättigheter diskuterades på flera olika plan, inte minst rätten att välja 
riktning i livet. Genom att inte längre vara beroende av sina fäder eller 
makar kunde 1920-talets unga kvinnor agera friare än tidigare gene-
rationers kvinnor. 

De kvinnor som var unga under 1920-talet har ofta, både i sin 
 samtid och i senare forskning, beskrivits som icke-politiska och med 
intresse endast för nöjen, jazz och flärdfulla kläder. Jag vill i stället visa 
att de politiska diskussionerna var ständigt pågående, inte minst på en 
vardaglig nivå. Det var en dubbeltydighet som omgärdade mellan-
krigstidens kvinnor: å ena sidan värderades frigörelsen och deras ny-
vunna rättigheter högt, å andra sidan fanns en stark oro över att eman-
cipationen hade gått till överdrift. 

Veckopress var en betydande kanal som underhållning men också 
för att debattera aktuella frågor i samtiden. Genren innefattade såväl 
familjetidningar, som erbjöd något för samtliga i familjen, som mans-
tidningar och damtidningar. Men den moderna veckopressen uppstod 

i relation till en växande kvinnlig publik och veckopressen kom även i 
ett längre perspektiv att ha kvinnor som främsta målgrupp. Veckotid-
ningarna riktade till kvinnor såg annorlunda ut än de kvinnotidning-
ar som finns på marknaden i dag; bland annat diskuterades ämnen 
som politik och flera av veckopressens skribenter hade också kopp-
lingar till den feministiska rörelsen. Under 1900-talets första decennier 
spreds veckotidningsläsning till allt större och bredare lager av 
befolkningen, men under mellankrigstiden kom tidningarna att vink-
la materialet efter sin målgrupp baserat på såväl kön som ålder och 
klass. Veckopressen expanderade fort, under mellankrigstiden var det 

VECKOPRESSEN erbjöd sin, ofta kvinnliga, 
läsekrets en arena för att diskutera och 
debattera frågor som annars inte lämna-
des utrymme i medier. Foto från 1932.
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den snabbast växande tidningstypen, och de mest populära tidningar-
na kunde in på 1930-talet nå så många som 200 000 läsare per num-
mer.3 En del texter i den dåtida veckopressen var undertecknade av 
några av tidens välkända kulturpersonligheter eller författare, men 
andra skribenter döljer sig bakom en rad olika signaturer. Historikern 
Jarl Torbacke visar till exempel att journalisten Charlie Svensson som 
var medarbetare i veckotidningen Charme under åren 1922–25 skrev 
under minst sju olika signaturer.

Utifrån material från veckotidningarna Charme, Husmodern, Idun 
och Svensk Damtidning undersöker jag hur rösträtten och frågor knutna 
till denna diskuterades mellan 1920 och 1933. I så gott som varje num-
mer diskuterades kvinnors nyvunna frihet på ett eller annat sätt. Att 
undersöka olika veckotidningar är givande för att se vilka ämnen som 
återkommer och vad som kan tänkas skilja sig i inställningen till kvin-
nors emancipation. Alla tidningarna utom Husmodern hade medel-
klassens kvinnor som målgrupp. Charme riktade sig till moderna unga 
kvinnor som främst levde stadsliv. Den fokuserade mer på konsumtion 
och nöjen än andra veckotidningar på marknaden under samma 
period. Litteraturvetaren Lisbeth Larsson för fram att mål gruppen var 
välbärgade yrkeskvinnor. Detta kan dock problema tiseras eftersom 
Charme också adresserade de kvinnor som försörjde sig genom kon-
torsarbete och dessutom ofta hade svårt att få ekonomin att gå ihop. 
Dessa förväntade läsare tillhör snarare en lägre medelklass. 

Charme fanns på marknaden under åren 1921–1933 och hade som 
mål att etablera sig som en tidning om främst skönhetskultur, även 
om en stor bredd av frågor rymdes i den. Idun vände sig vid etableringen 
1887 till både konservativa kvinnor och mer frisinnade självförsörjande. 
Detta förändrades dock under de följande decennierna och det 
kvinnoemanci patoriska tilltalet blev allt mer framträdande. Idun kan 
således ses som det mer politiska veckopressalternativet för medelklas-
sens kvinnor under undersökningsperioden. Svensk Damtidning, som 
började utges 1889, riktade sig till en bredare målgrupp av medelklass-
kvinnor bosatta både på landsbygden och i staden. Husmodern, som 
vände sig till kvinnor som var just husmödrar, gavs ut första gången 
1917, och har beskrivits som den dominerande damtidningen under 
1920-talet. Tidningen utbildade under mellankrigstiden kvinnor till 
experter i hemmet i ”barnuppfostran, matlagning, tvätt, hushållseko-
nomi, hemtrevnad och samlevnad”.4 Dessa fyra veckotidningar med 
olika mål och målgrupper ger en översiktlig bild av breda  föreställningar 

och diskussioner om emancipation och politik som florerade i popu-
lärkulturen under det decennium som följde efter den kvinnliga röst-
rättens införande. 

Rätten att vara politiska subjekt 

Reportaget ”I nöd och lust och vallokaler” publicerades i veckotid-
ningen Charme inför riksdagsvalet 1932. Där intervjuades ett antal 
kvinnor som menade att de röstade som sina makar – männen sades 
veta ”mer om sådana saker”. Men en motbild gavs också av politiskt 
aktiva kvinnor: ”kvinnan av i dag är en självständig varelse, som inte 
tål sådana tillgivelser som att hon inte skulle ha en mening”.5 En lik-
nande undersökning gjordes också av Husmodern några år tidigare 
gällande frågan huruvida kvinnor alltid anammade sina mäns åsikter. 
Reportaget inleddes med en rad retoriska frågor: 

Men hur är det: Kan inte hustrun tycka helt annorlunda än mannen 
i åtskilliga stycken, och ändå vara en fullkomlig äkta hälft? Kan hon 
inte vara en del av det där ”herrskapet” och på samma gång en själv-
ständigt tänkande och tyckande varelse?6 

I ett ytterligare nummer av Husmodern, från 1929, diskuterades just 
frågan om gifta kvinnors solidaritet med sina män som sades gå ut 
över solidariteten med ogifta kvinnor, till exempel vad gällde arbets-
rättsliga frågor. Systerskap mellan kvinnor ställdes således mot lojali-
tet med äkta makar. 

Historikern Christina Florin menar att rösträttskvinnornas främsta 
mål var att göra kvinnor till politiska subjekt som skulle ses som 
människor och ”tillerkännas handlingsförmåga, förnuft, identitet och 
politisk kompetens”.7 Att veckotidningarna tog upp frågan om gifta 
kvinnors självständighet i relation till politik visar att den ansågs ak-
tuell även efter rösträttens införande. I en artikel i Charme från 1926 
ställs frågan ”Har kvinnan samma rätt som mannen inför lag, moral 
och skandal?” med det omedelbart följande svaret: ”Inför lagen? Ja, 
kanske i de mest moderna fall. Inför moralen? Knappast!”8 Resten av 
artikeln fokuserar sedan på en rad olika skandalomsusade kvinnor i 
USA, men utgångspunkten är en frustration över hur olika kvinnor 
och män bedöms och bemöts. Den juridiska förändringen för kvinnor 
anses således inte avspeglas i normer och värderingar kring kvinnligt 
och manligt. I förlängningen handlar även denna diskussion om  rätten 

UNDER MELLANKRIGSTIDEN var veckopres-
sen en expanderande genre; tidningarna 
på marknaden blev fler och de nådde fler 
läsare. Idun från 1928, Husmodern från 
1930, Svensk Damtidning från 1932.
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att vara ett politiskt subjekt utan att förhålla sig till en mans åsikter 
och önskningar. 

I ett reportage i Charme från 1932 framhålls att riksdagskvinnorna 
inte tycker att det finns några särskilda kvinnofrågor att driva och att 
de inte vill kalla sig feminister – de intresserar sig i stället för precis 
samma frågor som alla andra (det vill säga manliga) politiker. Skriben-
ten frågar sig: ”Om inte de kvinnliga ledamöterna är feminister – vad 
har vi då för användning av dem? De manliga riksdagsledamöterna 
kan väl sköta alltihop lika bra i så fall?”9 Resonemanget mynnar ut i 
slutsatsen att trots att kvinnorna är få och inte kallar sig feminister ska 
deras roll och behövlighet i riksdagen inte underskattas – de har i 
själva verket bromsat många frågor som annars lätt hade förbisetts, 
frågor som varit av vikt för kvinnors emancipation, såsom gifta 
kvinnors rätt till statstjänst. Artikelförfattaren menar dock att den 
kvinnliga representationen framför allt är önskvärd för att vänja män-
niskor vid att kvinnor har rätt att vara delaktiga i riksdagen. Även här 
syns en vilja att skriva fram kvinnor som politiska subjekt med en 
självklar rätt att ses som medborgare med samma rättigheter som män. 

Ytligheten som hinder

Samtliga undersökta veckotidningar har ett markant fokus på skön-
hetskultur och oräkneliga uppmaningar till kvinnor att inte låta krop-
pen förfalla. I Charme finns dessutom ett återkommande raljerande 
kring att kvinnor är alltför ytliga för att kunna, orka eller vilja bry sig 
om politik. I en krönika från 1933 återges en diskussion mellan två 
unga kvinnor som dricker te i lunchrummet på Nordiska Kompaniet 
(NK). Kvinnorna diskuterar om det inte skulle kännas ”jättetjusigt” 
att vara med i det politiska rävspelet. Den ena av dem konstaterar dock 
att om en ung dam röstar mister hon femtio procent av sin ungdom-
liga charm. Krönikören drar slutsatsen att samtliga unga kvinnor 
glömt arvet efter sina ”ogifta fastrar och mostrar” som kämpat för 
rösträtt och helt enkelt låter bli att rösta av rädsla för att avslöja sin 
ålder. 

Ytterligare ett exempel återges från Sidenhusets lunchrum där en 
ung dam diskuterar med en kavaljer hur framtidens politiska kvinna 
bör se ut, närmare bestämt klädd i smorlädersstövlar och i grå eller 
brun skjorta, marscherandes sida vid sida med sina manliga kamrater. 
Den unga damen kommer slutligen fram till att politik inte är något 

för henne om det betyder att man inte får pudra sig, använda silkes-
strumpor eller jazza. Smink, silkesstrumpor och jazz var alla attribut 
som brukade användas för att visa på unga kvinnors ytlighet och 
benägenhet att först och främst intressera sig för nöjen och flärd. 
Genom att placera dessa symboler i motsats till politiskt engagemang 
befästes uppfattningen om att unga kvinnor varken var, eller borde 
vara, en del av politiken. Det är heller ingen slump att dessa diskussioner 
om kvinnor och politiskt intresse förlagts på NK och Sidenhuset. 
Inramningen av kvinnorna i kommersiella konsumtionsmiljöer för-
stär ker deras position som motsatsen till politiska subjekt. Krönikören 
ansluter till en lång tradition av att förminska kvinnor som ytliga och 
konsumtionsinriktade, där varuhusen under 1920-talet ibland kom att 
ses som själva sinnebilden för denna föreställning. Krönikan avslutas 
också med en uppgiven beskrivning av ett politiskt möte där kvinnor-
na endast intresserar sig för att diskutera skådespelaren Gösta Ekmans 
fördelaktiga utseende. Sedan förpassas de till köket för att koka kaffe 
– i stället för att delta i de politiska diskussionerna som de manliga 
deltagarna. Detta förfarande gäller även i riksdagen, enligt krönikören, 

VECKOPRESSENS SKRIBENTER uttryckte en oro 
över att de kvinnor som valts in i riksda-
gen inte skulle få möjlighet att delta i 
politiken fullt ut, utan reduceras till de 
manliga politikernas kaffekokerskor. 
Teckning ur Charme nr 10, 1933.

PINCENÉN var en av symbolerna för den 
manhaftighet som politiskt engagerade 
kvinnor karaktäriserades av enligt en 
samtida föreställning. Teckning ur 
 Charme nr 13, 1933. 
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som menar att ett område som borde diskuteras i relation till jäm-
ställdhet är just det politiska kaffekokandet. Politik kodas här genom-
gående som en manlig intressesfär där kvinnor varken vill eller har 
möjlighet att medverka. De ställs helt enkelt utanför. 

Redan 1921 hade en skribent i Charme konstaterat att män var  rädda 
att kvinnor efter rösträttens införande skulle fungera som ”arga kon-
kurrenter på livets alla områden”, men att denna oro var obefogad 
eftersom kvinnor i själva verket stred om männen, inte mot dem.10 
Dessa ironiska texter bär på en udd mot kvinnor som endast använder 
politiska sammanhang för att skaffa sig en make eller för att få skvall-
ra om attraktiva män, men förstärker också bilden av att kvinnor inte 
är fullt ut kapabla att utnyttja sina medborgerliga rättigheter. 

Ett förlorat hem och 
maskulinisering som hot 

1920, sedan det blivit klart att rösträtt för kvinnor skulle genomföras 
i praktiken, publicerade Svensk Damtidning en novell vars handling 
kretsar kring en politiskt aktiv kvinna som sägs strida för kvinnornas 
och mödrarnas sak. Hon har lämnat sin make och son för att kunna 
ägna all sin tid åt socialt och politiskt arbete. Novellen utspelar sig på 
julafton, då kvinnan sitter ensam i sitt hyrda rum för tredje julen i rad 
och sörjer det hem hon en gång haft. Hon tänker på allt engagemang 
hon lagt på att kämpa för att förändra samhället och att ingen kommer 
att minnas hennes namn när hon inte längre finns. Plötsligt stannar 
en bil vid hennes port och utanför dörren står hennes make och son. 
De ber henne komma tillbaka hem, ”och utan att se tillbaka gick hon 
utför trappan”.11 I denna novell finns ett frö till det som sedan ska slå 
ut i full blom i mellankrigstidens populärkultur: rädslan för övergivna 
hem, för kvinnor som lockas av frihet och nyvunna rättigheter i stället 
för äktenskap och barn. Det är en rädsla som går på tvärs mot före-
ställningen ovan om att kvinnorna endast använder politiska möten 
för att träffa en man eller diskutera manliga skådespelares yttre. Här 
framträder en skillnad mellan de olika veckotidningarna, där Svensk 
Damtidnings mer konservativa och traditionella värderingar synliggörs. 

Tre år senare publiceras novellen ”Kvinnosakskvinnan”, även den i 
Svensk Damtidning. Disa Hagman, novellens huvudkaraktär, är just en 
politiskt engagerad kvinnosakskvinna som sörjer att kvinnorörelsen 
har blivit ointressant efter rösträttens införande. Hon konstaterar dock 

att ”visserligen fanns där oändligt med arbete, innan kvinnan var lik-
ställd med mannen”. När Disa håller ett anförande i riksdagen om 
kvinnors rätt till statstjänst blir hon bekant med en man som senare 
kommer att fria till henne. Disa vänder sig dock mot tanken på äkten-
skap: ”Jag skulle förakta mig själv varje dag i hela mitt liv om jag svek 
min kallelse och alla dem som lita på mig – fegt övergive min post mitt 
i striden och droge mig tillbaka till privatlivets själviska lugn.” När 
Disa sedan faller till föga för mannens kärleksförklaringar menar hon 
i stället att hennes liv varit tomt och själlöst ”trots allt arbete. Men 
socialt intresse är visst ett dåligt surrogat för lycka.”12 En liknande 
åsikt förs fram i en krönika senare under året i samma tidning, där 
skribenten menar att 

[d]en moderna kvinnorörelsen, som vunnit så många segrar, har ej 
gått ut på att samla kring men väl draga ifrån hemmet. Kvinnans 
arbete i hemmet har varit så litet ansett, att t.o.m. hustrur och mödrar 
icke blott för utkomstens utan även för sitt sociala anseendes skull 
tvingas att söka sig arbete utomhus, lämnandes barn och hem i lejda 
händer.13

I Husmodern 1923 ställs frågan om var framtidens husmödrar står att 
finna. I raljerande ton följer sedan en redogörelse för hur självförsör-
jande unga kvinnor finns överallt utom i hemmet: på danslokalerna, 
på restauranger eller konditorier, på bio, revyer, i ungkarlslägenheter 
eller kringdrivande på gatorna. De unga kvinnorna sägs också ge var-
andra ”alibi” inför föräldrarna så att de ska kunna umgås med män. 
De självförsörjande beskrivs som självmedvetna, vippiga och koketta. 
De tar för sig i nöjeslivet och lever ett aktivt liv, något som kvinno-
emancipationen beskylls för att vara orsak till.

I denna förståelse blir politiskt aktiva, liksom arbetande, kvinnor 
ett hot mot såväl kärnfamilj som traditionella kvinnoroller. Upplösta 
familjeband, övergivna hem och moderlösa barn blev effekten av kvin-
nors frigörelse, enligt denna typ av skildringar med en tydlig sensmo-
ral. Historiker som Josefin Rönnbäck och Kjell Östberg har tidigare 
visat att kampen för att kvinnor skulle vara valbara eller politiskt en-
gagerade avfärdades med argument om att de inte klarade av politi-
kens spelregler – för att de var just kvinnor. Samma föreställningar 
finns i veckopressen, där tvåsamma relationer, hem och moderskap 
ställs mot politiskt engagemang och där det senare visar sig vara 
förödande för kvinnornas liv. Kvinnorna anses vara bärare av framtida 
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medborgares kvalitet och nationens framtid, vilket synliggörs i en 
 artikel om självförsörjande kvinnor i Husmodern 1923:

Naturen har givit kvinnan den över allt annat viktiga uppgiften att i 
sitt sköte bära de nya, spirande liven, och med det ansvaret över sig 
har hon icke rättighet att ”pröva på livet”, då det kan vara till skada 
för de liv hon skall föra vidare. Många kvinnor ha icke velat förstå 
detta men de flesta ha fått lida för det förr eller senare. Möjligen 
märks det inte så mycket utåt, men fysiskt eller psykiskt har det kan-
ske satt sina spår. ”Dygden belönar sig själv” heter det – kanske är 
det nog så riktigt. Flickor nu för tiden kunna få så mycket ut av livet 
utan att därför släppa greppet på det som i alla tider ansetts höra till 
ett korrekt uppförande […] de som haft tillfälle att studera nationer-
nas liv och död har kunnat observera att lättsinniga, otyglade kvinnor 
alltid haft framträdande plats inom förfallet, och att när nationerna 
är som bäst, så ha deras kvinnor stått på en mycket hög nivå.14 

Texten präglas av farhågan att kvinnors nyvunna frihet skulle leda till 
sexuell lössläppthet och vidare till förfall för nationen. Historikern 
Charlotte Tornbjer menar att modern och den borgerliga familje-
idyllen sågs som ett skydd mot modernitet i svensk veckopress och 
dagspress under första hälften av 1900-talet. Hon visar att det rådde 
enighet kring att modern genom uppfostran av barnen påverkade 
 samhället och nationen. Moderskap och nation kopplades samman, 
och kvinnors emancipation ansågs på sikt kunna hota inte bara hem-
mens bestånd utan hela nationens fortlevnad. 

I Charme 1923 konstateras att det finns en uppfattning i tiden om 
att den kvinna som ägnar sig åt politik eller på andra sätt ”träng[er] 
in på mannens verksamhetsfält” ska ”förlora sin kvinnliga charm och 
bli mer eller mindre förmanligad – till skada för hennes egentliga, 
naturliga uppgift att vara maka och moder, och hemmets fé”. Trots att 
artikelförfattaren till att börja med tycks ta avstånd från denna före-
ställning avslutas resonemanget: ”Och naturligtvis måste man medge, 
att denna risk är ganska stor.” Det är dock orättvist att endast se saken 
ur denna synvinkel, fortsätter författaren att resonera; det finns sam-
hällsarbete och politiska frågor som lämpar sig bättre för kvinnor än 
för män, och det finns många kvinnor som har ägnat sig åt dessa frågor 
och ”likväl aldrig upphört att vara kvinna i detta ordets vackraste 
bemärkelse”.15 Rädslan för maskulinisering av kvinnor präglade inte 
endast de populärkulturella diskussionerna om kvinnors politiska 
aktivitet utan debatterades nära nog i relation till alla områden där 

feministiska framsteg vunnits, såsom när kvinnor i högre grad äntrade 
arbetsmarknaden, började idrotta och studera på universiteten. Risk 
för förmanligande, förfulning och sexuell lössläppthet var argument 
som användes för att vända kvinnors intresse tillbaka till mer tradi-
tionellt kvinnligt kodade arenor. 

”Nu hon jorden enväldigt styr, me’ mandom mod å shinglad frisyr. 
Att abdikera liksom kungarna, laga mat å passa ungarna är blott den 
lott vi fått”; så beskrivs samtiden i en låt skriven av Karl-Ewert som 
återges i Charme 1927.16 Dessa korta rader i humoristisk ton återspeg-
lar den rädsla som blev synlig i 1920-talets populärkultur. Även om 
texten har en komisk inramning är det tydligt att det fanns en oro över 
vart maskuliniseringen kunde leda. Om kvinnor arbetade i yrken som 
tidigare varit förbehållna män, gjorde anspråk på att vara familjeför-
sörjare, lade sig till med manligt kodade attribut och dessutom upp-
hörde att intressera sig för hem- och familjeliv återstod bara en posi-
tion för männen att inta. Unga kvinnor som emanciperats kritiseras 

EN FÖRÄNDRAD FEMININITET i rösträttens 
fotspår illustrerades ofta med bilder av 
hur kvinnor agerat ”förr i världen”, jäm-
fört med 1920-talets moderna kvinna. 
Tecknad serie i Husmodern nr 35, 1932.
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för sin manliga framtoning och oron över att män ska behöva axla en 
traditionell kvinnoroll är påtaglig. Även rösträttskvinnorna hade fått 
utstå samma typ av påhopp, visar till exempel historikern Christina 
Florin och litteraturvetaren Eva Borgström. Karikatyrer av rösträtts-
kvinnorna som maninnor, hermafroditer eller lesbiska var inte ovan-
liga. 

Maskuliniseringen av kvinnor antogs verka genom yttre föränd-
ringar, intresseområden och egenskaper. Kvinnors politiska engage-
mang ansågs dra intresset bort från hemsfären. Det syntes en oro, dels 
över hemmens uppluckring på grund av att kvinnorna inte satte man 
och barn främst, och dels över att män skulle bli tvungna att sköta hem 
och barn. I slutändan var det fråga om en ängslan över en förändrad 
maktbalans. Jag menar att denna rädsla blev allt påtagligare i den 
svenska veckopressen under 1920-talet – en tolkning som går på tvärs 
mot den som historikern Yvonne Hirdman argumenterar för i boken 
Den socialistiska hemmafrun. Hirdman menar att ”könskriget” var till-
fälligt avblåst under perioden när kvinnor fått rösträtt och tillgång till 
statliga tjänster och giftermålsbalken hade förändrats. Ett uppvärde-
rande av hushållsarbetet i hemmet resulterade också i att kvinnornas 
status höjdes. I denna undersökning visar jag tvärtom att de politiska 
debatterna och förhandlingarna kring kvinnors utrymme och makt var 
i hög grad närvarande i populärkulturen. 

Svenskhet och lagom emancipation

I första numret som publicerades av Charme intervjuas prins Wilhelm 
som rest i Afrika. Han får frågan om hur afrikanska kvinnors situation 
ser ut, apropå att Sverige blivit emanciperat och numera har kvinnor 
representerade i riksdagen. Prinsen menade att ”Afrikas vildar slumra 
nog ännu och inte ha missionärerna kunnat väcka dem”.17 Vidare be-
rättar han om stammar där kvinnor räknas som mindre värdefulla än 
djur. Genom polariseringen mellan svenska ”emanciperade” och afri-
kanska underordnade kvinnor befästs uppfattningen om Sverige som 
ett framstegsland vad gällde rättigheter för kvinnor. Ofrihet och ned-
värderande av kvinnor knöts inte endast till Afrika utan också till 
 Japan, Spanien, Kina, Afghanistan, Turkiet, Egypten och det mer dif-
fusa ”Östern” eller ”Orienten” i den samtida veckopressen. Jämställd-
het mellan könen görs till ett svenskt ideal och genom ett rasistiskt 
förhållningssätt till främst utomeuropeiska länder konstrueras idealet 

som sanning inför veckopressens läsare. I ett resereportage i Charme 
från 1924 konstateras att turkiska kvinnor, trots en tusenårig  tradition, 
aldrig har vant sig vid haremskulturen som nu är på väg att avskaffas. 
Unga turkiska kvinnors största önskan sägs vara ”att bli gifta med 
européer eller amerikanare för att komma tillbaka till de förhållanden 
där de få känna sig fria”.18 Inramningen av dessa nationer, eller om-
råden, som motpoler till en västerländsk kultur gör att Sverige kan 
positioneras som en nation med hög status, baserad på den frihet och 
den rättvisa som kvinnor sägs åtnjuta. 

Också i Husmodern påvisas hur modernt och jämlikt det svenska 
samhället är i kontrast till ”Orienten”: ”Det förutsattes så som allmänt 
känt, att kvinnan i Orienten intager en helt annan ställning än hos oss. 
Hon är icke mannens likaberättigade kamrat, utan snarare en tjäna-
rinna och mannens leksak.”19 Texten, författad 1923, visar att minnet 
vad gällde den politiska utvecklingen är kort. Svenska kvinnor be-
skrivs som ”likaberättigade” med män trots att den allmänna röst-
rätten varit gällande i enbart i ett par år. I en artikel i Idun från 1926 
redogörs för kvinnors situation i Jerusalem. Kvinnorna beskrivs som 
haremskvinnor eller som arbetsdjur – inte mer värda än åsnor. Författa-
ren Elsa Beskow intervjuas om sina erfarenheter efter en tremånaders 

BIDROG RÖSTRÄTTEN till att kvinnor röstade 
enligt sina egna åsikter eller innebar den i 
praktiken ännu en röst åt gifta män? Det 
var en fråga som utreddes i veckotid-
ningen Husmodern nr 32, 1926.
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vistelse i staden. Beskow beskriver kvinnornas utsatta ställning men 
framhåller att det också finns familjer som lever mer västerländskt, där 
”kvinnan intar en god ställning som mannens kamrat och jämlike”.20 
Idealen om kamratskap och jämlikhet knyts till västerländska värde-
ringar. Forskare har visat hur bilden av den förtryckta kvinnan använ-
des för att legitimera kolonisation. De koloniserade kvinnorna kon-
struerades som förtryckta av den koloniserade mannen, vilket i sin tur 
kunde skapa kolonialmakten som moderniserande och frigörande. På 
samma vis används dessa bilder i den svenska veckopressen för att 
stärka den svenska självkänslan och föra fram bilden av det svenska, 
moderna och fria samhället. Beskrivningarna av icke-europeiska kvin-
nors liv fungerar som en demonstration av vad det svenska samhället 
är – gott, rättvist – men också som en pekpinne åt svenska kvinnor 
som ska vara nöjda med att slippa det primitiva hierarkiska liv som 
icke-västerländska kvinnor lever.

I kontrast till föreställningen om ofrihet i dessa delar av världen 
finns det också en stark känsla av att emancipationen gått för långt på 
andra håll. De kvinnor som lever i modernitetens högborgar, Amerika 
och Paris, omgärdas av dubbeltydiga föreställningar. Å ena sidan ses 

de som de vackraste, elegantaste och friaste kvinnorna och å andra 
sidan beskrivs de i termer av alltför emanciperade. Emancipationen 
sägs ha medfört att männen helt utkonkurrerats både på arbetsmark-
naden och i de mer privata, äktenskapliga relationerna. I veckopressen 
finns flera negativa skildringar av hur moderniteten präglade ameri-
kanska kvinnor – ”kringflaxande, hönsiga eller alltför emanciperade 
amerikanska misser”, som de kallas i en artikel.21 Historikern Martin 
Alm visar hur det vid denna tid i en svensk kontext fanns en negativ 
inställning till amerikanskan, som sågs som både dominant och alltför 
frigjord, vilket kunde vara en fara för hemmet och familjen. I vecko-
pressen blev de svenska kvinnorna till en länk mellan de primitiva, 
icke-europeiska andra och de franska och amerikanska kvinnor som 
också främmandegjordes i relation till det svenska. Framställningarna 
av Paris och Amerika bar på en dubbelhet som skapade ett komplex 
kring den egna identiteten som ett modernt förgrundsland men också 
en hotbild genom att vara alltför moderna. Konsthistorikern Carl G. 

AMERIKA, och inte minst amerikanska 
kvinnor, framställdes med en dubbel-
tydighet i veckopressen. Å ena sidan 
sågs amerikanskorna som frigjorda 
och självständiga, å andra sidan som 
alltför emanciperade och hotande för 
mäns maktposition. Teckning ur 
Charme nr 6, 1930.

DE MODERNA 1920-TALSKVINNORNAS frihet 
och frigjordhet debatterades, ironisera-
des över och skapade också oro över hur 
samhället skulle komma att utvecklas. 
Var det kanske så att de unga kvinnorna 
drev friheten alltför långt? Tecknad serie i 
Husmodern nr 36, 1932.
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Laurin beskriver 1924 i Charme svenska kvinnor som ”lika fjärran från 
österländskans överdrivna ödmjukhet som från den yttersta västern 
– amerikanskans okvinnligt betonade högdragenhet mot allt vad man-
folk heter”.22 Laurin menar att kvinnoemancipationen hade haft ett 
sunt förlopp i Sverige. Svenskhet konstrueras som en eftersträvansvärd 
mittpunkt mellan de båda överdrifterna. Förfrämligandet av andra 
nationaliteters kvinnor formerar den svenska kvinnan som norm – 
hon är varken den primitiva eller alltför moderna kvinnan. Tydligt blir 
hur tidningar som Charme, Husmodern, Idun och Svensk Damtidning 
deltog i formandet av en rasistisk diskurs som förde fram svenskheten 
som högre stående än andra nationaliteter baserat på föreställningar 
om ras, kultur och nation.

Svenska kvinnor framställdes som fria, men inte alltför frisläppta, 
som det formuleras i Idun 1932: 

Med frihet mena vi då alls inte någon överdriven eller felanvänd fri-
het, utan bara detta enkla begrepp, som en svensk flicka föds med, att 
hon har ett människovärde som en man och en rätt att leva sitt liv 
utan att ständigt bevakas och stängas in inom en annan människas 
traditionsbetonade vilja.23 

Det ansågs således finnas en specifik, lagom, kvinnlig frigörelse som 
kodades som svensk. 

Rösträtten i populärkulturen

I den svenska veckopressen under 1920- och det tidiga 1930-talet var 
frågor om kvinnlig rösträtt synnerligen närvarande. Skribenterna rea-
gerade på spänningen mellan juridiska förutsättningar och de patriar-
kala normer som inte tycktes tillåta kvinnor att agera efter de  nyvunna 
rättigheterna. Det fanns ingen entydig agenda hos veckotid ningarna 
utan samtliga uppvisade en komplexitet i förhållande till emanci-
pationsfrågor. En del skribenter hyllade feministiska fram steg, andra 
var mer negativt inställda, oavsett i vilken tidning som texterna pub-
licerades. Tydligt är dock att Svensk Damtidning liksom Husmodern i 
högre grad uppvisade en oro över att emancipationen kunde gå för 
långt. Men även Charme som adresserade en yngre, modern genera-
tion av kvinnor raljerade ibland över sin egen frigjorda målgrupp. 
Idun som får sägas vara det mer politiska veckotidningsalternativet 
upp visade också en oro över att den frihet som rösträttskvinnorna 

kämpat för kunde misstolkas och kanske missbrukas av en ny, yngre 
generation. 

Kvinnoemancipation och kvinnors politiska engagemang var frågor 
som diskuterades i relation till rösträtten. Dels fanns det en frustration 
över att kvinnor inte tilläts påverka eller inte ansågs vara intresserade 
av politik i någon större utsträckning. Dels fanns en rädsla för att 
 politiskt engagemang och frigörelse skulle vända kvinnors intressen 
från make, barn och hem, vilket i sin tur kunde leda till maskulinise-
ring. I förlängningen ansågs ett förmanligande av kvinnor hotande för 
hela den svenska nationen och den välkända genusstrukturen. I slut-
ändan kunde utvecklingen leda till en förändrad maktbalans där män 
kunde förpassas till hemmet, en traditionellt kvinnligt kodad plats, 
med ansvar för hushållssysslor och barn, traditionellt kvinnligt kodade 
intresseområden. Samtidigt präglades diskussionerna av en stolthet 
över den svenska kvinnoemancipationen, medan kvinnor från icke-
västerländska länder beklagades för att de var fast i omöjliga patriar-
kala strukturer. Diskussionerna befäste svenska ideal och värderingar 
som eftersträvansvärda, och frihet och rösträtt för kvinnor blev ett led 
i konstruerandet av Sverige som ett framstegsland, men utan de över-
drifter som emancipationen antogs kunna leda till. 

Tydligt är att den kvinnliga rösträtten, även relativt långt efter in-
förandet, väckte diskussioner i den svenska populärkulturen. 
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I  POLITIKENS 

INNERSTA RUM
De första kvinnorna i riksdagen

CAMILLA NORRBIN

”Man hade ju väntat så länge, hoppats så mycket, och nu, nu märktes 
vi inte.”1 Så sammanfattade författaren och feministen Ellen Key i ett 
samtal under 1920-talet med liberalen och förstakammarledamoten 
Kerstin Hesselgren de svenska kvinnornas intåg i riksdagen. Key och 
många andra som stridit i årtionden för kvinnornas rättigheter att 
välja sina politiska företrädare och möjligheter att väljas in i de poli-
tiska församlingarna var besvikna över att rösträttsreformen inte fått 
ett snabbt genomslag i politiken. De hade förväntat sig att fler kvinnor 
skulle ta plats i de politiska församlingarna och att politiken skulle 
förändras.

I det här kapitlet ska riksdagens kvinnliga pionjärer och deras poli-
tiska arbete undersökas. Samtidens rösträttsförespråkare såg kanske 
liten effekt av rösträttsreformen åren efter genomförandet, men vad 
åstadkom de första kvinnorna som invaldes i riksdagen? Hade Ellen 
Key rätt i sin beskrivning att kvinnorna inte märktes, eller kunde de 
påverka?

I de kommunala valen 1919 och i andrakammarvalen 1921 tilläm-
pades allmän och lika rösträtt för första gången. Fem kvinnor valdes 
in i riksdagen 1921: Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm som 
 representerade Liberala samlingspartiet, socialdemokraterna Agda 
Östlund och Nelly Thüring samt Bertha Wellin som representerade 
Lantmanna- och borgarepartiet. Kerstin Hesselgren blev ensam kvin-
na bland 149 män i den första, indirekt valda kammaren, medan de 
övriga fyra kvinnorna invaldes i andra kammaren tillsammans med 

Här får vi möta fem riksdags-
kvinnor från vänster till höger, 
som alla var bland de första 
kvinnorna ur sitt parti att väljas 
in till riksdagen: Solveig Rönn-
Christiansson, Agda Östlund, 
Gärda Svensson, Kerstin 
 Hesselgren och Bertha Wellin. 
Camilla Norrbin berättar om var 
de kom ifrån, varför och hur de 
engagerade sig politiskt och vad 
de lyckades uträtta. Till slut-
satserna hör att de, trots att de 
från början tilldelades ganska 
smala plattformar, lyckades 
driva igenom vissa viktiga 
 kvinnorelaterade beslut, inte 
minst genom att samarbeta 
över partigränserna.

AGDA ÖSTLUND på sin plats i riks dagens 
andra kammare. Östlund var en pionjär 
inom Sveriges Socialdemokratiska 
Kvinno förbund och valdes in i andra 
kammaren vid 1921 års val som en av 
landets första kvinnliga parlamentariker.

c
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226 män.2 Kvinnorepresentationen motsvarade därmed endast en pro-
cent under deras första mandatperiod i riksdagen. Därefter dröjde det 
till 1937 innan Solveig Rönn-Christiansson valdes in i riksdagen som 
kommunisternas första riksdagskvinna. Bondeförbundet blev det sista 
av de dåvarande riksdagspartierna med en kvinnlig riksdagsledamot, 
då Gärda Svensson valdes in 1945. Fram till 1945 ökade kvinnorepre-
sen ta tionen i riksdagen mycket sakta till omkring fem procent.

Kvinnorna var alltså länge mycket få i den svenska riksdagen. Det 
var först i slutet av 1900-talet som riksdagens sammansättning började 
avspegla könssammansättningen i befolkningen. Forskare har dock 
visat att kvinnor har kunnat påverka politiken genom sin närvaro och 
sitt strategiska handlande, trots att de varit i minoritetsposition i 
politiska församlingar.

Här ska vi följa fem av de kvinnor som under mellankrigstiden tog 
plats i riksdagen: Kerstin Hesselgren, Solveig Rönn-Christiansson, 
Gärda Svensson, Bertha Wellin och Agda Östlund. De var samtliga sitt 
partis eller en av sitt partis första riksdagskvinnor. Vilken utbildnings- 
och yrkesbakgrund hade dessa kvinnor, hur såg deras politiska skol-
ning ut och vilka frågor förde de in i politiken? Vilket handlings-
utrymme hade de och hur agerade de i riksdagen? Kunde riksdagens 
kvinnor påverka politiken fastän de var så få?

Kvinnornas vägar in i riksdagspolitiken

Kerstin Hesselgren valdes in för Liberala samlingspartiet i första kam-
maren. Där blev hon kvar till och med 1934. Först var hon represen-
tant för Göteborgs stad och senare för Örebro län. Kerstin Hesselgren 
lämnade Liberala samlingspartiet, tillsammans med andra ledamöter, 
i samband med att partiet splittrades 1923 till följd av strider om sprit-
förbudet och blev så kallad frisinnad vilde. Efter att ha förlorat sin 
plats i första kammaren valdes Kerstin Hesselgren in i andra kamma-
ren för Folkpartiet och satt kvar under två mandatperioder 1937–1944. 
Bertha Wellin representerade Lantmanna- och borgarepartiet, som 
senare uppgick i Högerpartiet, i andra kammaren under åren 1922–
1936. Agda Östlund invaldes i riksdagen för Socialdemokraterna i 
Stockholms stad och satt i andra kammaren fram till 1940. Solveig 
Rönn-Christiansson satt i riksdagen under två mandatperioder för 
Sveriges kommunistiska parti i Göteborg, 1937–1940 och 1945–48. 
Hon invaldes första gången i riksdagen i andrakammarvalet 1936. I 

skuggan av andra världskrigets utbrott och Sovjetunionens anfall mot 
Finland tappade Kommunistpartiet väljare i valet 1940. Då förlorade 
bland andra Rönn-Christiansson sin riksdagsplats, men vid krigsslutet 
vann partiet tillbaka väljare igen och ökade sitt antal mandat i riks-
dagen, varpå hon återvände dit. Gärda Svensson tog plats i första 
kammaren 1945 för Bondeförbundet och senare Centerpartiet fram 
till 1963.

Kerstin Hesselgren var en av det tidiga 1900-talets mest framstå-
ende politiker. Hon föddes 1872 i Torsåker, Gävleborgs län. Hennes 
far var provinsialläkare. Hesselgren utbildade sig till sjuksköterska och 
fältskär, och därefter till skolkökslärarinna och diplomerad hälsovårds-
inspektör i England. I början av yrkeskarriären arbetade hon med ut-
bildning, därefter som bostads- och skolköksinspektris och under åren 
1912–1934 var hon statens yrkesinspektris. Kerstin Hesselgren blev 
genom sitt arbete en inspirationskälla för många kvinnor verksamma 
inom hälso- och socialvården och industrin.

Bertha Wellin föddes 1870 i Torslunda på Öland som dotter till en 
kronofogde. I Kalmar läste hon vid elementarläroverket för kvinnor 
och därefter utbildade hon sig till sjuksköterska vid Sophiahemmet i 
Stockholm. Efter utbildningstiden arbetade hon som sjuksköterska 
vid flera olika sjukhus i landet. Varken Kerstin Hesselgren eller Bertha 
Wellin var gifta eller hade barn.

Av de första kvinnorna i riksdagen kom de resterande tre från enk-
lare förhållanden. Agda Östlund föddes 1870 i Köping och hennes far 
var arbetare. Hon började tidigt arbeta som sömmerska, gifte sig med 
en järnarbetare och fick en dotter. Solveig Rönn-Christiansson föddes 
1902 i Gamlestad i Göteborg. Hennes far var lyktskötare och hennes 
man var metallarbetare. De hade också en dotter. Rönn-Christiansson 
började arbeta i tonåren och fick så småningom anställning som sjuk-
hustvättbiträde. Gärda Svensson slutligen föddes 1895 i Sibbarp i när-
heten av Varberg. Hon var dotter till en lantbrukare, som var politiker 
inom Bondeförbundet. Hon och hennes man var också lantbrukare 
och hade tre söner. Svensson hade fått sin utbildning på Hallands läns 
kvinnliga folkhögskola i Katrineberg.

Kerstin Hesselgren var ingen typisk riksdagspolitiker. Hon hade 
ingen stark tillhörighet till något politiskt parti, men hon var en av 
ledarna av Frisinnade kvinnors riksförbund och en förgrundsfigur för 
hela kvinnorörelsen. Under åren som riksdagsledamot utförde hon 
dessutom ett omfattande politiskt arbete utanför riksdagen i olika 

KERSTIN HESSELGREN (1872–1962) är en av 
Sveriges mest kända kvinnliga politiker. 
Hon invaldes i första kammaren 1921 
och kom i riksdagen att arbeta oförtrutet 
för att förbättra kvinnornas förhållanden 
i Sverige.
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kvinnoföreningar och socialpolitiska föreningar och hade uppdrag 
som ledamot och sakkunnig i flera kommissioner och utredningar. På 
det internationella planet hade Hesselgren dessutom bland annat upp-
drag som expert vid Internationella arbetsorganisationens konferen-
ser åren 1919–1946.

Bertha Wellin, Agda Östlund, Solveig Rönn-Christiansson och 
 Gärda Svensson hade en mer traditionell politisk bakgrund. De fick 
sin politiska skolning inom fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen 
eller folkrörelsepartierna. Bertha Wellin deltog i bildandet av Svenska 
sjuksköterskeföreningen 1910 och valdes 1914 till dess ordförande, ett 
uppdrag hon lämnade först 1933. Hon var även redaktör för Svensk 
sjukskötersketidning perioden 1911–1930 och arbetade internationellt 
med yrkesfrågor i arbetskommittén för sjuksköterskornas samarbete i 
Norden och i International Council of Nurses. Wellin blev också tidigt 
intresserad av socialpolitik och arbetade med barna- och fattigvård.

Agda Östlund drogs in i politiken genom nykterhetsrörelsen som 
19-åring då hon blev medlem i Godtemplarlogen i Köping. Hon berät-
tade själv att det var där hon lärde sig tala offentligt och fick förenings-
vana. Solveig Rönn-Christiansson var fackligt aktiv i Svenska Kom-
munalarbetarförbundets avdelning 137 i Göteborg. Hon var ledamot 
i avdelningens styrelse och därefter dess sekreterare, och det var inom 
förbundet hon först fick lära sig politikens grunder.

Dessa fyra kvinnor hade samtliga också en gedigen politisk  bakgrund 
före invalet i riksdagen. De hade både haft uppdrag inom respektive 
partis huvudorganisation och kvinnoförbund liksom kommunala upp-
drag i fullmäktige och nämnder.

Bertha Wellin hade uppdrag inom Allmänna Valmansförbundet i 
Stockholm och Allmänna Valmansförbundets centrala kvinnoråd. Hon 
satt även i Stockholms stadsfullmäktige och i hälsovårdsnämnden.

Innan Agda Östlund valdes in i riksdagen hade hon haft uppdrag 
både inom kommunen och utredningsväsendet. Hon hade också flera 
olika uppgifter inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen, till 
 exempel som organisatör och agitator. Under en period reste Öst-
lund runt i Sverige och agiterade för kvinnlig rösträtt samtidigt som 
hon skrev reseskildringar i Morgonbris, Sveriges Socialdemokratiska 
Kvinnoförbunds tidskrift. Här beskrev hon både de socialdemokra-
tiska kvinnoklubbarnas arbete och arbetarnas förhållanden runt om 
i landet. Under större delen av mellankrigstiden var hon dessutom 
ledamot av styrelsen för kvinnoförbundet.

Solveig Rönn-Christiansson hade förtroendeuppdrag i Göteborgs 
kommunistiska arbetarekommun och innan andra världskriget bröt ut 
representerade hon sitt parti i folkskolestyrelsen i Göteborg.

Det var i Gärda Svenssons hembygd i Halland som organiseringen 
av den svenska landsbygdens kvinnor inleddes under början av 1930- 
talet. Hon var en av centralgestalterna i detta arbete och var sekrete-
rare för Svenska landsbygdens kvinnoförbund, senare Centerns kvin-
noförbund, under åren 1933–1966. Svensson var med och bildade 
förbundet för att förbättra livsförhållandena för landsbygdsbefolk-
ningen. Lantbrukarhustrurna måste, enligt henne, få göra något annat 
än att vara i köket och i ladugården. Som förbundssekreterare höll hon 
under många år ihop verksamheten från sitt hem med mycket knappa 

AGDA ÖSTLUND (1870–1942) tillsammans 
med sina kollegor i första lagutskottet i 
riksdagen, där hon valdes in som supp-
leant 1924. År 1933 blev hon ordinarie 
leda mot.
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resurser. Hennes förtroendeingivande person sades ha värvat många 
lantbrukarhustrur till Hallandsdistriktet. Innan Gärda Svensson val-
des in i riksdagen satt hon i Ljungby kommunalfullmäktige och social-
nämnd och var ledamot i Hallands läns hemhjälpsstyrelse och mödra-
hjälpsnämnd. Hon hade också uppdrag inom Bondeförbundets 
huvudorganisation. Trots det tvekade hon inför riksdagsuppdraget. 
När hon sattes upp på valsedlarna och sedan fick veta att hon skulle 
ersätta en annan ledamot i första kammaren undrade hon om hon var 
mogen för uppgiften.

Forskning har visat att personer från lägre samhällsskikt kunde kva-
lificera sig för en riksdagsplats genom kommunala uppdrag. Det gäller 
Agda Östlund, Solveig Rönn-Christiansson och Gärda Svensson. 

Trots sin enkla utbildnings- och yrkesbakgrund kunde de väljas in i 
riksdagen och behålla platsen under två eller flera mandatperioder.

Fram till 1945 invaldes totalt 39 kvinnor i riksdagen varav 25 var 
socialdemokrater, sju liberaler eller folkpartister, fyra högerkvinnor, 
två kommunister och en från Bondeförbundet. De undersökta kvin-
nornas väg in i riksdagen speglar relativt väl övriga kvinnors. Kvinnor-
na invaldes oftare från en stad än från landsbygden, de var ofta bättre 
utbildade än sina manliga kollegor och många hade också en yrkesbak-
grund inom tjänstemannasektorn. Kvinnorna var mer sällan arbetare 
och jordbrukare än männen, vilket dock inte stämmer med de kvinnor 
vi tittat närmare på här.

Kvinnorna i riksdagens utskott 
och partigrupper

Vad betydde dessa kvinnors utbildnings- och yrkesbakgrund för deras 
arbete och handlingsutrymme i riksdagen, och vilken inverkan hade 
deras politiska skolning? Kerstin Hesselgren och Bertha Wellin var 
båda välutbildade och hade arbetat med utbildning, sjukvård och 
 socialpolitik. Kvinnorna hade dessutom lång erfarenhet av politiskt 
arbete inom exempelvis socialpolitik och utbildningsfrågor innan de 
tog plats i riksdagen och det var också utskott som behandlade dessa 
fält som de invaldes till.

I riksdagen ska alla ärenden beredas i utskott. I tvåkammarriks-
dagen tillsattes ett antal ständiga och gemensamma utskott samt ett 
antal tillfälliga och särskilda utskott. Kerstin Hesselgren placerades 
som suppleant i ett tillfälligt utskott redan vid inträdet och blev snart 
ordinarie ledamot. Det var inte lika prestigefyllt att sitta i ett tillfälligt 
utskott, varför många nyinvalda ledamöter – män som kvinnor – pla-
cerades där. Utskottsplatserna fördelades inom partiernas riksdags-
grupper främst utifrån hur länge ledamöterna suttit i riksdagen och 
därefter baserat på deras yrke och utbildning. Det kunde därför ta 
många år innan en ledamot fick en ordinarie plats i de ständiga ut-
skotten, oavsett vad personen hade åstadkommit tidigare i karriären.

Under sitt första år i riksdagen blev Kerstin Hesselgren också supp-
leant i andra lagutskottet, där hon satt fram till 1934 då hon förlorade 
sin plats i första kammaren. När hon valdes in i andra kammaren 1937 
blev hon återigen suppleant i samma utskott. Det var ett ständigt ut-
skott som behandlade sociallagstiftning. Här blev Hesselgren senare 

SOLVEIG RÖNN-CHRISTIANSSON (1902–1982) 
representerade Sveriges kommunistiska 
parti i riks dagen. Hon var också fackligt 
aktiv och företrädde Svenska Kommunal-
arbetarförbundet. Här ses hon på sin 
riksdagsplats i andra kammaren.
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ordinarie ledamot och när hon utsågs till vice ordförande 1939 var hon 
den första kvinnan att få en plats i ett utskottspresidium. Hon fick då 
en betydande roll i riksdagen även om hon ofta deltog i de social-
politiska debatterna redan tidigare.

Bertha Wellin valdes också redan 1922 till suppleant i ett tillfälligt 
utskott. Under 1929 års riksdag blev hon suppleant i första lagutskot-
tet, ett ordinarie utskott som behandlade ärenden rörande straffrätt 
och civilrätt, bland annat familjelagstiftning, och där satt hon riks-
dagstiden ut. Wellin valdes alltså in i utskott som delvis speglade 
 hennes yrkesbakgrund och erfarenheter i politiken, men hon blev 
 aldrig ordinarie ledamot i första lagutskottet.

Agda Östlund, Solveig Rönn-Christiansson och Gärda Svensson 
kom från lägre samhällsskikt, men de hade alla tre blivit medlemmar 
i olika folkrörelser i unga år och hade samtliga haft politiska uppdrag 
inom kommunalpolitiken. Där hade de framför allt arbetat med  social- 
och utbildningspolitik. När Agda Östlund valdes in i riksdagen fick 
hon plats i tillfälliga utskott. Därefter fick hon likt Bertha Wellin plats 
i första lagutskottet. Östlund var 1933 den första kvinnan att bli ordi-
narie ledamot i ett ständigt utskott. Gärda Svensson var suppleant i 
första lagutskottet och statsutskottet innan hon fick en ordinarie plats 
i andra lagutskottet 1952. Solveig Rönn-Christiansson fick aldrig plats 
i något av utskotten trots att hon satt i riksdagen under två mandat-
perioder. Utskottsplatserna fördelades proportionerligt efter partier-
nas mandat och Kommunisternas partigrupp var ofta för liten för att 
tilldelas utskottsplatser.

Kvinnorna var inte underrepresenterade i utskotten i förhållande till 
kvinnorepresentationen i sin helhet, men det tog lite längre tid för 
dem än för männen att få en ordinarie plats i något av de ständiga 
utskotten och de hamnade framför allt i utskott som sysslade med 
sociala frågor och utbildning. Om de valdes in i utskotten utifrån för-
väntningarna på en kvinnlig politiker, utifrån sin kompetens eller 
utifrån sin egen handlingskraft och sina egna personliga intressen är 
förstås inte lätt att svara på. De kom dock i stor utsträckning att få 
arbeta med de frågor i utskotten som de redan före riksdagstiden valt 
att arbeta med.

Gärda Svensson var en av få kvinnor som tog plats i en partigrupps 
förtroenderåd i tvåkammarriksdagen. Partierna organiserades i riks-
dagen genom partigrupper och dessa styrdes av förtroenderåden. Här 
togs kandidater fram till utskotten, här bereddes de politiska ärendena 

BERTHA WELLIN (1870–1951) var Sofia-
syster och politiker. Hon invaldes i 
andra kammaren 1921 och blev då All-
männa Valmansförbundets (högerns) 
första kvinnliga riksdags ledamot.
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och här beslutades det om de viktiga partimotionerna. Svensson kom 
i detta sammanhang främst att tala för sitt kvinnoförbunds ställnings-
taganden. Möjligen valdes hon in i förtroenderådet just för att repre-
sentera kvinnorna och kvinnoförbundet, men så var hon också en av 
förbundets viktigaste företrädare.

Kvinnorna i riksdagens arbete

I utskotten fick alltså de fem undersökta kvinnorna i hög grad arbeta 
med de frågor de varit engagerade i tidigare. I kvinnornas motione-
rande och i kammarens arbete finns ett liknande mönster.

I Sveriges riksdag kunde ärenden väckas av bland andra enskilda 
ledamöter genom motioner. Under perioden fram till 1945 skrev kvin-
norna i genomsnitt 30 motioner under sin tid i riksdagen, vilket var 
färre än vad männen gjorde, och de socialdemokratiska kvinnorna 
skrev färre motioner än övriga kvinnor. Kerstin Hesselgren såg dock 
till att använda den fria motionsrätten. Hon skrev hela 126 motioner 
under sin riksdagstid, vilka främst berörde sociala frågor och arbets-
livs-, freds- och utbildningsfrågor, däribland sexualundervisning. Hon 
skrev exempelvis flera motioner rörande löner, anställningsförhållan-
den och pensioner för kvinnor i statlig tjänst. Även om motioner ofta 
röstades ner måste de behandlas i utskotten, vilket gjorde att frågor 
kunde föras upp på den politiska dagordningen. Hesselgren lyfte frå-
gor inom många olika politikområden, men fokus låg på kvinnornas 
förhållanden i samhället.

Bertha Wellin och Agda Östlund skrev få motioner, 29 respektive 
17 stycken, trots att de satt länge i riksdagen. Wellins motioner hand-
lade till exempel om statsanställda kvinnors löne- och anställnings-
villkor, beskattning av äkta makar samt husmorssemester. De flesta 
motioner som Östlund skrev rörde socialpolitik. Hon intresserade sig 
särskilt för arbetarkvinnornas förhållanden på arbetsplatserna och i 
hemmen och då rörde det frågor av såväl rättslig som ekonomisk art. 
Hon motionerade även i fredsfrågor och liksom Kerstin Hesselgren i 
ämnen som sexualupplysning och preventivlagen.

Solveig Rönn-Christiansson skrev 30 motioner, företrädesvis inom 
socialpolitik och fackliga frågor. Motionerna spände över så olika om-
råden som rätten till bedövning vid förlossning, lika lön vid lika  arbete 
och skolfrågor. Det var inom dessa områden hon hade kunskap och 
erfarenhet, dels från sitt fackliga arbete, dels från kommunalpolitiken.

Gärda Svensson skrev 122 motioner under sin riksdagstid. Dessa var 
inriktade mot socialpolitiska frågor rörande kvinnor och barn och då 
framför allt landsbygdsbefolkningens levnadsförhållanden. Liksom 
Kerstin Hesselgren och de andra kvinnorna i första kammaren var hon 
en mycket aktiv motionär och gjorde många framträdanden i talar-
stolen. Hennes tidigare erfarenheter utanför riksdagen återspeglas i 
hennes motioner.

Att kvinnorna i riksdagen framför allt motionerade inom social- och 
arbetsmarknadspolitik samt sjukvårds- och utbildningsfrågor var allt-
så ett mönster som går igen bland de kvinnor som undersökts här.

Kvinnorna i den politiska debatten

Fram till 1940-talet var kvinnorna generellt sett inte lika aktiva motio-
närer i riksdagen som männen. De var heller inte lika delaktiga i kam-
mardebatterna och de höll färre och betydligt kortare anföranden. Det 
är inte konstigt eftersom det var de ledande politikerna, ministrar och 
oppositionens ledare, som tog det stora utrymmet i debatterna och hit 
hörde ännu inte kvinnorna.

Den första kvinnan som stod i riksdagens talarstol var Agda Öst-
lund. Den 11 mars 1922 talade hon för en motion som hon skrivit 
tillsammans med sin socialdemokratiske partikamrat Gustaf Wahl, 
där de argumenterade för att staten skulle ta ansvar för att ordna 
arbeten åt tuberkulossjuka konvalescenter. Motionen röstades ner, 
men i pressen skrevs om hennes klara och kloka anförande.3

De fem kvinnorna gick upp i debatten i en lång rad ämnen, oftast 
för att argumentera för sina motioner. Kvinnorna debatterade arbets-
livsfrågor, socialpolitik, sjukvårdsfrågor, utbildningspolitik, freds-
frågor och lagstiftning. Och när de debatterade var det ofta för att lyfta 
kvinnoperspektivet, kvinnornas åsikter och kvinnoorganisationernas 
ställningstaganden. Det kunde handla om könsmärkningen av val -
sedlarna i folkomröstningen om rusdrycksförbud, den långdragna 
frågan om kvinnors rätt att inneha statstjänst, medborgarskapsfrågan 
och gifta kvinnors rätt till arbete. Kerstin Hesselgren lyfte frågor inom 
många olika politikområden, men fokus låg på kvinnornas förhål-
landen i samhället. Agda Östlund och Solveig Rönn-Christiansson 
förde in arbetarkvinnornas och barnens perspektiv i riksdagen medan 
Gärda Svensson slog vakt om husmödrarnas intressen. Bertha Wellin 
liknade inte de andra kvinnorna då hon framför allt intresserade sig 

GÄRDA SVENSSON (1895–1985) var en av 
pionjärerna inom Svenska landsbygdens 
kvinnoförbund och Bondeförbundets 
första kvinnliga riksdagsledamot. Hon 
satt i första kammaren åren 1945–1963.
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för rätts- och försvarsfrågor. Riksdagskvinnornas partiöverskridande 
samarbete lyckades stärka kvinnoperspektivet och kvinnoorganisatio-
nernas ställningstaganden i flera av de stora kvinnodebatterna och 
exempelvis när det gällde kvinnors rätt att inneha statstjänst och gifta 
kvinnors rätt att arbeta var samarbetet viktigt för frågornas utgång. 

Redan i sin första riksdagsdebatt lyckades Kerstin Hesselgren  genom 
partiöverskridande samarbete med de övriga kvinnorna och några 
män driva igenom ett förslag om så kallad dyrtidshjälp åt distrikts-
barnmorskor. Hennes första framträdande i riksdagen den 22 mars 
1922 tilldrog sig mycket uppmärksamhet. Den socialdemokratiska 
regeringen hade anslagit dyrtidshjälp åt distriktsbarnmorskor om 200 
kronor per år. I utskottsbehandlingen minskades bidraget till 150 kro-
nor, men liberalerna Halfred von Koch och Kerstin Hesselgren yrkade 
 bifall till propositionen. Första kammaren röstade ändå för utskottets 
förslag. Hesselgrens anförande som beskrev barnmorskornas värv blev 
senare omskrivet i dagspressen. Agda Östlund steg upp i debatten i 
andra kammaren och talade om barnmorskornas slitsamma arbete och 
låga lön. Bertha Wellin, Elisabeth Tamm och Nelly Thüring liksom 
flera andra ledamöter instämde i Östlunds anförande och andra kam-
maren röstade för propositionen, som så småningom också godkändes 
av första kammaren. Samtliga riksdagskvinnor agerade här  tillsammans 
för bättre förhållanden för en viktig grupp yrkeskvinnor.

Kerstin Hesselgren hade en mycket fristående position gentemot 
sitt parti. Hon drev sin egen politik och såg det som sin plikt att repre-
sentera kvinnors intressen. Hon fungerade som en brygga mellan libe-
ralismen och socialdemokratin och rörde sig i gränslandet mellan 
dessa politiska krafter. Det sociala engagemanget och framtidstron 
tilltalade både liberaler och socialdemokrater vilket gjorde det lättare 
för henne att företräda kvinnointresset och bygga koalitioner.

Bertha Wellin hade en något annorlunda inriktning i de frågor hon 
tog upp. Hon debatterade ofta lagstiftningsfrågor, eftersom hon var 
suppleant i första lagutskottet som behandlade straffrätt och civilrätt. 
Riksdagsledamöterna specialiserade sig som framgått ovan ofta inom 
politiken genom sitt arbete i utskotten. De motionerade om och de-
batterade frågor som behandlades där. Wellin gjorde det när hon 
 exempelvis gick upp i debatterna om avskaffandet av krigsdomstolar, 
om strafflagen för krigsmakten och om ändring av lagen om polis-
väsendet. Agda Östlund som satt i samma utskott under perioden 
 debatterade inte rättsfrågor i samma utsträckning. Det kan ha berott 

på att Social demokraterna dominerade samtliga utskott under denna 
period, tillsammans med Bondeförbundet. Östlund och hennes andra 
partikamrater i utskottet behövde troligtvis inte lika ofta anmäla en 
avvikande uppfattning när de socialdemokratiska förslagen debatte-
rades i kammaren.

Omgivningen uppfattade Bertha Wellin som karaktärsfast och vilje-
stark och det fanns ett stort förtroende för henne inom högern. Hon 
tog dock ofta ställning för kvinnofrågan, vilket inte alltid kan ha varit 
lätt inom hennes parti. I riksdagen var hon försiktig i sin argumenta-
tion men befann sig ofta i gränslandet mellan sin konservativa håll-
ning och sina likställighetssträvanden.

Agda Östlund och Gärda Svensson hade båda viktiga positioner 
inom sina partier i och utanför riksdagen och de var också betydligt 
mer partilojala än Bertha Wellin och Kerstin Hesselgren. Östlund hade 
ett stort socialt engagemang som förenades med en stark tro på för-
ändring. I samtiden beskrevs hon som en energisk, eftertänksam och 
enkel arbetarhustru och hon var omtyckt av både partikamrater och 
meningsmotståndare. Agda Östlund ville dock inte framhäva sig själv. 
När hon såg tillbaka på sin tid i politiken betonade hon de framsteg 
socialdemokratiska kvinnor hade åstadkommit men också sina egna 
brister. Även Gärda Svensson tonar ner sin egen roll i organiseringen 
av Svenska landsbygdens kvinnoförbund och hennes möjlighet att 
 förändra levnadsförhållandena på landsbygden.

Vad som står klart är att kvinnorna fortsatte arbeta med samma 
frågor i riksdagens utskott, i motioner och i debatter som de hade lyft 
fram på kommunal nivå och i sina föreningar. Det var frågor de var 
kompetenta att behandla samtidigt som de sökt sig till dessa frågor 
redan tidigt i sin politiska karriär.

Det kan också vara intressant att diskutera vilka frågor som inte togs 
upp i motioner och debatter av dessa kvinnor och av riksdagskvin-
norna generellt. Bertha Wellin arbetade med försvarspolitiska frågor 
i riksdagen, men det gjorde inte de andra kvinnorna i någon större 
utsträckning. Först under andra världskriget började de andra kvinnor-
na delta i riksdagens arbete på detta område och då framför allt med 
sådant som kunde relateras till civilförsvaret. Solveig Rönn-Chris-
tiansson ställde exempelvis frågor kring evakueringar vid luft anfall 
och Gärda Svensson var ledamot i 1945 års civilförsvarsnämnd-
utredning. Två angränsande områden, nämligen utrikes- och säker -
hets politiken, sysselsatte inte heller kvinnorna i riksdagen. 
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Det kan tyckas märkligt att inte ens Kerstin Hesselgren, som var van 
att arbeta i internationella organisationer, i någon större utsträckning 
lyfte dessa ämnen i sina motioner eller steg upp i debatterna. Troligt-
vis använde hon och de andra kvinnorna sig av andra plattformar för 
att driva dessa frågor. Hesselgren hade under samma period som hon 
satt i riksdagen ett omfattande internationellt åtagande i bland annat 
Nationernas förbund och International Labour Organization. I dessa 
organisationer drev hon arbetet med kvinnans frigörelse precis som 
hon gjorde i Sverige. 

Kvinnors närvaro och strategiska handlande

Ellen Keys sammanfattning av kvinnornas första tid i tvåkammar-
riksdagen är inte rättvisande. Kvinnorepresentationen var visserligen 
låg och under lång tid saknade kvinnorna framstående positioner i 
riksdagen, men deras motioner och framträdanden i riksdagsdebat-
terna vittnar om att deras närvaro gjorde skillnad. Kerstin Hesselgren, 
Solveig Rönn-Christiansson, Gärda Svensson, Bertha Wellin, Agda 
Östlund och de andra kvinnorna var synliga i riksdagsarbetet och blev 
omskrivna i dagspressen då de framträdde i debatterna. De få riks-
dagskvinnorna fick på sätt och vis representera alla kvinnor, och blev 
symboler för vad kvinnor kan åstadkomma. 
 Att döma av deras utskottsplaceringar hade riksdagskvinnorna från 
början ett begränsat politiskt utrymme, men de förde ändå in frågor 
i riksdagen till diskussion som de hade arbetat med tidigare, yrkes mäs-
s igt och politiskt. Trots att riksdagskvinnorna var få kunde de göra 
kvinnorna till subjekt i politiken och genom sitt strategiska handlande 
och partiöverskridande samarbete driva igenom vissa förslag. Men 
många kvinnofrågor, exempelvis kvinnors medborgarskap, lika lön för 
lika arbete och avskaffande av nattarbetsförbud för kvinnor, kunde 
inte de tidiga riksdagskvinnorna påverka trots upprepade  försök. 
Dessa frågor löstes långt senare, då kvinnorna blivit fler i riksdagen.
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GÄSTSPEL 

I  POLITIKENS HJÄRTA
Karin Kocks ministertid 1947–49 

KIRSTI NISKANEN

Karin Kock (1891–1976) var professor och Sveriges första aktiva 
kvinnliga nationalekonom. Hon var också den första kvinnan som tog 
plats i en svensk regering, först som rådgivande, så kallat konsultativt, 
statsråd 1947–48 och sedan som folkhushållningsminister under drygt 
ett år. Hennes knappa tre år i regeringen har karakteriserats som 
 tumultartade och statsminister Tage Erlander uttryckte sig i sina dag-
böcker föga uppskattande om henne som politiker och statsråd. Han 
var missnöjd – det är inte klart varför – med Kocks sätt att sköta upp-
gifterna och gav bilden av att han avskedade henne inför en stundande  
departementsombildning efter valet 1949. 

Karin Kock själv återgav sitt beslut att avgå på ett annat sätt. För-
utom nationalekonom var hon även statistiker; hon hade studerat 
 statistik och bland annat lett slutförandet av det stora national-
inkomstprojektet som bedrevs på Stockholms högskola på 1930-talet. 
Hon var alltså välkvalificerad för uppgiften när hon 1949 blev tillfrå-
gad att bli verkschef för Statistiska centralbyrån (SCB). Kock var 58 år 
gammal och ville ha ännu ett stort jobb, skrev hon till Margaret Bowie, 
ordförande i International Federation of University Women och hen-
nes goda vän i den internationella kvinnorörelsen. Om några år hade 
det varit för sent att få ett nytt jobb, sade hon. Hon hade upptäckt att 
det var stor skillnad mellan att vara departementschef och att vara 
minister ”utan portfölj” (konsultativt statsråd). Hade hon stannat i 
regeringen hade hon fått gå tillbaka till en ministerpost utan departe-
ment, och det var hon inte intresserad av. 

1947 blev nationalekonomen 
och professorn Karin Kock Sve-
riges första kvinnliga minister. 
Kirsti Niskanen berättar när-
mare om hennes knappt tre-
åriga gärning i Tage Erlanders 
socialdemokratiska regering och 
hennes arbete med främst eko-
nomisk politik och strukturratio-
nalisering. Liknande ”hårda” 
frågor drev hon också inom FN. 
Samtidigt fick hon som så 
många andra kvinnliga politiker 
utstå sexism och förminskande 
kommentarer i medierna. För 
Kock själv var ministertiden 
dock ett kvinnopolitiskt ställ-
ningstagande och hennes gär-
ning öppnade vägen för hennes 
efterföljare.

SOM REGERINGENS ENDA KVINNA var Karin 
Kock synlig och avvikande. På bilden Tage 
Erlanders regering 1949. Karin Kock i 
mitten, Erlander första från vänster.
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I dag kan Karin Kocks statsrådstid ses i ett annat ljus. Hennes inval 
i regeringen var en viktig kvinnopolitisk markering. Kock var en före-
gångare som vidgade handlingsutrymmet för kvinnor i politiken, och 
i den offentliga sfären mer generellt. När hon i intervjuer i slutet av 
sitt liv mindes sitt yrkesliv hade hon en feministisk blick på sin stats-
rådstid. Hon kunde då med distans och humor uttrycka en stark kritik 
mot den tidens genusordning. ”Det låg i tiden att en kvinna skulle in 
i regeringen”, berättade hon 1974. ”Man får vara tacksam över att jag 
fick ägna mig åt ekonomiska frågor i stället för skola eller socialpolitik, 
något som man inbillar sig att kvinnor är mest lämpliga för.”1 

Stereotypiserad, sexualiserad, förminskad 
– och respekterad

Karin Kocks utnämning till konsultativt statsråd väckte stor uppmärk-
samhet både i Sverige och utomlands. Telegram och gratulationsbrev 
strömmade till Handelsdepartementet, där hon då jobbade, och till 
hemmet på Jakob Westinsgatan i Stockholm. Särskilt blev utnämning-
en uppmärksammad av kvinnoorganisationer, både svenska och inter-
nationella. Bland svenska gratulanter fanns organisationer från höger 
till vänster, från små fackklubbar och Fredrika Bremer-förbundets 
lokalavdelningar till de politiska partiernas kvinnoförbund, från  Kiruna 
i norr till Tomelilla i syd.

 Tage Erlander valde in Kock i sin ministär på hennes akademiska 
meriter och tjänstemannaerfarenhet. Förutom att hon var professor, 
hade Kock varit hög tjänsteman vid Handelsdepartementet och huvud-
sekreterare i Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering samt 
medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Hon var känd för sitt 
kvinnopolitiska engagemang. I många kretsar, särskilt i kvinno rörel-
sen, uppfattades hon som en representant för kvinnor och  utnämningen 
betraktades som en eftergift för den opinion som efter andra världs-
kriget allt oftare krävt att kvinnor skulle ta plats på politikens högsta 
nivå.

Som minister och regeringens enda kvinna var Karin Kock både 
synlig och avvikande. Mediebevakningen av henne var intensiv. Forsk-
ningen om genus och politik visar att kvinnor ofta inte blir bemötta 
som politiker på samma sätt som män, utan i första hand ses som 
kvinnor och får kommentarer om sitt utseende och familjeliv snarare 
än om vad de åstadkommit. Det drabbade även Karin Kock. Hon  kunde 

i reportage bli kallad för ”flicka” och hennes man, advokaten Hugo 
Lindberg, fick i intervjuer frågor om hur det kändes att vara en ”man-
lig statsrådinna”. Ofta beskrevs Kock med epitet som framställde 
henne som okvinnlig, tråkig och asexuell. ”Det är ingen pinuppa kung 
Gustaf får vila ögonen på under konseljen”, skrev till exempel Vecko
Journalens Lars Ulvenstam i ett reportage. ”Det roligaste hos Karin 
Kock är fortfarande hennes make. Dittills [tills hon gifte sig i 40-års-
åldern] hade hon sökt sina extaser uteslutande bland siffror och 
 under bara talserier”, fortsatte journalisten.2 Genom sexuella anspel-
ningar i ett offentligt sammanhang som förväntades vara asexuellt, 
tri via liserades Karin Kock som professionell person. 

Motvikten stod några kvinnliga journalister för. De ansträngde sig 
för att porträttera Kock sakligt som den politiska makthavare och kom-
petenta person hon var. Få i regeringen kunde mäta sig med Kocks 
professionella kvalifikationer, skrev till exempelvis Dagens  Nyheters 
”Colomba” (Eva von Zweigbergk) i sin kolumn: ”Så grundligt kvali-
ficerad för en konsultplats behöver ingen karl vara som hon faktiskt 
är.”3 När Karin Kock själv senare kommenterade bevakningen sade 
hon att det mesta som skrevs om henne under hennes statsrådstid var 
”felaktigt och larvigt”.4

Expertroll och internationella frågor 

Karin Kocks uppdrag i regeringen bestod till en början av två frågor. 
Den första var näringslivets strukturrationalisering – ett arbete som 
startats av Gunnar Myrdal under dennes tid som handelsminister och 
som handlade om att anpassa det svenska näringslivet efter de nya 
ekonomiska förutsättningar som följde efter andra världskrigets slut. 
Det var ett uppdrag hon inte hann fullfölja, berättade Kock i en intern 
rapport där hon intervjuades om sin ministertid och om regeringens 
inre arbete, eftersom hon efter drygt ett och ett halvt år som kon-
sultativt statsråd blev chef för Folkhushållningsdepartementet. Den 
andra fråga som hon anställts för att genomföra var avveckling av den 
tyskägda industrin. Arbetet innebar överläggningar och förhandlingar 
med industriledare, anställda och eventuella köpare. Kock kommen-
terade senare att konsultuppdraget var otacksamt eftersom hennes 
uppgifter inte var tydligt definierade och hon inte hade en fast perso-
nal att arbeta med, samtidigt som uppdraget förutsatte snabba åtgär-
der och förhandlingar med olika departement.

KARIN KOCK MED TAGE ERLANDER på Slotts-
backen efter att hon svurit statsrådseden 
den 11 april 1947. Mediebevakningen var 
intensiv. Varje detalj i Kocks klädsel 
kommenterades i pressen, bland annat 
att hon bar sin doktorshatt, vit blus och 
en sälbisampäls med muffar.
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Som chef för Folkhushållningsdepartementet från november 1948 
fick Kock arbeta inom en tydlig departementsorganisation med stats-
sekreterare, expeditionschef och föredragande i sakpolitiska frågor. I 
uppgifterna ingick avveckling av den omfattande ransonering som 
införts under kriget. Även det arbetet innebar förhandlingar och sam-
arbete med andra departement och komplicerade handelspolitiska 
överväganden, bland annat på grund av dollarbristen under 1948–49. 

Kock arbetade också med internationell ekonomisk politik. Hon 
utsågs under sitt första regeringsår till ledare för den svenska delega-
tionen i FN-organet Economic Commission for Europe (ECE). Kom-
missionens uppgift var att skapa förutsättningar för ekonomiskt 
 samarbete inom Europa, återuppbygga industriproduktionen och för-
hand lingsvägen skapa förutsättningar för att öppna den internatio-
nella handeln som slagits sönder av kriget. Kock innehade uppdraget 
som kommissionens ordförande under 1950–53 och stannade som 
delegat i den till 1960.

Karin Kock arbetade i regeringen med de frågor som hon var specia-
list på – ekonomisk politik och strukturrationalisering. Hennes upp-
gifter låg därmed i linje med hur hon såg på kvinnors roll i sam hället 
och i offentligheten. Hon hörde till en idétradition som i liberal femi-
nistisk anda argumenterade för stegvisa reformer, samarbete mellan 
könen och att kvinnor med hjälp av erfarenhet och kompetens ska 
ta plats i samhällsinstitutionerna. Kompromisslöst och konsekvent 
pläde rade hon under hela sitt yrkesverksamma liv för att kvinnor ska 
eftersträva att uppnå maktpositioner på områden och i organisatio-
ner där den verkliga makten finns och inte nöja sig med att arbeta på 
kvinnodominerade fält. Forskning om kvinnors politiska representa-
tion visar att det finns en horisontell arbetsfördelning mellan könen i 
parlament och i regeringsuppdrag. Kvinnor tenderar att arbeta med 
kulturella, sociala och utbildningsrelaterade frågor. Det är betecknan-
de att när en kvinna nästa gång tog plats i regeringen på en permanent 
post, skedde det på områden som ansågs lämpliga för kvinnor.5 För 
Ulla Lindström, som blev konsultativt statsråd 1954 och stannade i 
regeringen i tolv år, skräddarsydde Tage Erlander en egen portfölj 
bestående av familjefrågor, konsumtion, u-landshjälp och immigra-
tion.

Motståndshandlingar 

Karin Kock avsade sig alla föreningsuppdrag när hon blev minister, 
bland dem ordförandeskapet i Yrkeskvinnors Samarbetsförbund där 
hon samarbetade med Alva Myrdal och där Kerstin Hesselgren var 
hedersordförande. Hon tog plats i regeringen och uppträdde i den som 
en allmänpolitiker – inte i första hand som representant för kvinno-
rörelsen. Hennes regeringsuppdrag låg långt ifrån de frågor som hen-
nes kvinnorörelsegeneration formulerat och som hon själv varit med 
om att driva sedan 1920-talet: kvinnors rätt till lönearbete, ekonomisk 
självständighet och politisk representation. 

I REGERINGEN arbetade Karin Kock med 
sina specialområden – ekonomisk politik 
och strukturrationalisering. Kocks arbets-
rum i Kanslihuset.
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Kock övergav dock inte de kvinnopolitiska frågorna. Hon höll som 
minister radioföredrag utomlands om kvinnofrågor och föreläste vid 
fackliga konferenser för kvinnor och vid kvinnoklubbar, och hennes 
statsrådstid kantades av små kvinnopolitiska symbol- och motstånds-
handlingar. Exempelvis noterades det i tidningar att statsrådet Kock 
inte neg när hon blev presenterad för kronprinsen vid sin första kon-
selj. Hon har också gått till historien som den enda av regeringens 
ministrar som 1948 reserverade sig mot beslutet att behålla nattarbets-
förbudet för kvinnor inom hantverk och industri. 

Mest uppmärksammat blev att Kock som minister undertecknade 
kungörelser som ”Karin Kock” och vägrade använda dubbelnamnet 
Kock-Lindberg, som enligt giftermålsbalken var hennes korrekta 
namn. Det ledde till en kort tidningsdebatt. Enligt Expressens ledarsida 
hade det på allvar diskuterats i juristkretsar om de kungörelser Kock 
utfärdat var riktigt lagliga. Gift kvinnas rätt att behålla sitt familje-
namn var en jämställdhetspolitisk symbolfråga som Kock drev systema-
tiskt under hela sin yrkeskarriär. Med hjälp av sina vänner i riks dagen 
initierade hon 1942 en motion som krävde att en statlig utredning i 
frågan skulle tillsättas. Motionen föll, men när en sådan utredning 
tillsattes femton år senare blev Kock ledamot i den. Hon bytte efter-
namn omedelbart när namnlagen reformerades 1963. 

En fotnot i karriären 
och ett ställningstagande

Karin Kock var en nätverksbildare som förenade kvinnor från olika 
klasser och politiska partier för att driva fram reformer. Kopplingen 
samhällsvetenskaplig forskning–politik–sociala reformer var en bety-
delsefull sammanbindande länk i hennes tänkande och politiska verk-
samhet. Det var viktigt för Kock – liksom för Kerstin Hesselgren och 
Alva Myrdal som hon ofta samarbetade med – att en teoretiskt baserad 
förståelse av samhället följdes upp av praktiska, sociala och politiska 
reformer. 

Kocks politiska liv varken började eller slutade med hennes år i 
 regeringen – de var en fotnot i hennes långa karriär. 1950 blev hon 
överdirektör för Statistiska centralbyrån och Sveriges representant i 
det så kallade gemensamma nordiska utskottet för ekonomiskt sam-
arbete, som hon arbetade med under hela 1950-talet. Men kvinno-
politiskt var ministeråren ett kraftfullt ställningstagande av Kock. 

Hennes gästspel i politikens hjärta visade att också kvinnor kan ha 
”stora jobb” och ta plats i maktens centrum. 
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KARIN KOCK fortsatte att föreläsa om 
kvinnofrågor när hon blivit statsråd. 
Aftontidningens bilaga rapporterade om 
hennes anförande vid TCO-kvinnornas 
kongress i augusti 1948: ”Tisdagen var en 
strålande dag i fackliga kvinnors studie-
vecka på Ronneby. Till glansen bidrog 
framför allt statsrådet Karin Kock, som 
med sin starka personlighet helt fångade 
åhörarna för sin enträgna vädjan om 
större samhällelig aktivitet hos kvinnor-
na. Denna gång ville Ronneby brunns 
stora festsal inte räcka till. Ryktet att 
Karin Kock skulle tala spred sig snabbt 
och semestrande husmödrar i mängd 
kom och bad om en åhörarplats bland de 
fackliga kvinnorna.” Teckning av signa-
turen MaS, Margareta Sylwan, i Afton-
tidningen 25 augusti 1948.
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FRÅN RÖSTRÄTT TILL ÖKAD 

KVINNOREPRESENTATION 
Kvinnors strategier i den andra 

demokratiseringsprocessen 

JOSEFIN RÖNNBÄCK

År 1921 gick den grundlagsändring igenom som medförde att svenska 
kvinnor erhöll rösträtt och valbarhet på samma villkor som män.  Detta 
betydde att kvinnor fick formell rätt att representera och represen-
teras i politiken. I praktiken innebar dock denna konstitutionella lag-
ändring att kvinnor under mer än ett halvsekel fick rätt att överlåta 
sitt beslutsfattande åt män – det var nämligen få kvinnor som nomi-
nerades till valbar plats och som passerade riksdagens trösklar. Det 
var inte förrän på 1970-talet som en större minoritet av kvinnor tog 
plats i riksdagen, och inte förrän på 1990-talet blev den svenska riks-
dagens representation könsbalanserad eller jämställd i kvantitativ 
 bemärkelse. 

Tidigare forskning har visat att svenska kvinnors representation i 
politiken inte enbart kan förstås mot bakgrund av hur det politiska 
systemet var uppbyggt (i termer av valmetod, partipolitisk färgskala 
och styrkeförhållanden mellan partier), utan att man också måste ta 
hänsyn till kvinnors strategiska handlande. Detta kapitel syftar därför 
till att ge en historisk exposé över kampen för ökad kvinnorepresenta-
tion i Sverige från att kvinnor formellt blev valbara till dess att de på 
allvar fick göra entré i riksdagen på 1970-talet. Mitt mål är att bidra 
med kunskap om en seg, enveten, lång och delvis bortglömd kamp. 
Med andra ord är avsikten med kapitlet att belysa vad som skulle 
 kunna kallas för den andra demokratiseringsprocessen, från formella 
rättigheter till reella möjligheter, ur ett genusperspektiv. 

Kvinnorna var länge mycket få i 
den politiska maktens korrido-
rer. De män som dominerade 
partierna var knappast intresse-
rade av att släppa in kvinnor 
annat än som ett symboliskt 
fåtal. Josefin Rönnbäck beskriver 
i sitt kapitel hur kvinnor fram till 
1970-talet prövade en rad olika 
strategier för att bryta detta 
massiva motstånd. Redan på 
1920-talet bildades Föreningen 
Kvinnolistan som ett eget parti. 
Men fortsättningsvis kom kam-
pen i stället att föras med hjälp 
av kommittéer, såväl utanför 
som innanför, men alltid i 
en komplicerad relation till, det 
manligt präglade partiväsendet.

I SAMBAND MED VALET 1938 gick kvinnor 
samman från partipolitiskt obundna 
före ningar och bildade Kommittén för 
ökad kvinnorepresentation. En av parol-
lerna var: Kvinnor, vi kan, vi behövs.
Valaffisch: © Mollie Faustman / Bild-
upphovsrätt 2019.
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Det är särskilt tre kvinnopolitiska initiativ som står i fokus: Före-
ningen Kvinnolistan, Kommittén för ökad kvinnorepresentation och 
Samarbetskommittén för ökad kvinnorepresentation. Dessa tre initia-
tiv togs vid olika tidpunkter, men alla under en period då endast en 
eller ett fåtal kvinnor förväntades och i praktiken kunde representera 
kvinnor som grupp.

1920-tal: kvinnlig organisering 
för ökad representation

Vid första valet efter att kvinnor erhållit rösträtt och blivit valbara, 
valdes 5 kvinnor och 375 män in i riksdagen. Riksdagskvinnorna blev 
sedan inte fler utan färre under 1920-talet. Vid de kommunala valen 
1926 sjönk även antalet kvinnor i landsting och fullmäktige. Få 
kvinnor nominerades över huvud taget och mycket få placerades på 
valbara platser. Till den samlade bilden hörde dessutom de attacker 
som riktades mot gifta kvinnors rätt till arbete. Upprepade gånger 
lades motioner om lagstiftning mot förvärvsarbetande gifta kvinnor. 
Det var således en tid som präglades av ett hårdnande motstånd mot 
kvinnors deltagande i samhällslivet. När det blev dags för stadsfullmäk-
tige val i Stockholm 1927 presenterades därför tankar om att bilda ett 
särskilt kvinnoparti. 

Bland de (kvinno)organisationer som verkade vid denna tid rådde 
konsensus om problemet – att kvinnor var underrepresenterade och 
att kvinnors politiska frågor osynliggjordes – men däremot rådde 
oenig het om rätta sättet att åstadkomma förändring. En del kvinnor 
valde att sätta sin tillit till de politiska partierna (moderpartierna och/
eller kvinnoförbunden). Andra kvinnor var tveksamma till om parti-
vägen var rätt väg att gå. 

Debatten om hur kvinnor på bästa sätt skulle få inflytande i politi-
ken var på intet vis ny, utan blossade exempelvis upp i slutet av röst-
rättskampen i och med att rösträttsfrågan gick mot sin formella lös-
ning i riksdagen. Detta föranledde en diskussion om vad som skulle 
hända med den kvinnliga rösträttsrörelsen (Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt, LKPR), som så att säga förlorade sitt existens-
berättigande när huvudfrågan var löst. Diskussionen involverade inte 
bara LKPR och dess medlemmar och kom inte enbart att handla om 
föreningens vara eller inte vara. I stället rörde sig resonemangen på ett 
övergripande plan, om strategier för hur kvinnor skulle göra sina 

 röster gällande, få inflytande och kunna påverka staten och samhället. 
Skulle de agera partipolitiskt obundet, eller skulle de agera partipoli-
tiskt med – eller kanske som – män? Skulle de satsa på fortsatt och 
utökad samverkan mellan kvinnor i framtiden eller i stället samarbeta 
med män? Redan då presenterades idén om att starta ett kvinnoparti. 

Som nämndes ovan togs frågan om bildandet av ett kvinnoparti 
upp inför ett kommande stadsfullmäktigeval i Stockholm, på ett av 
Svenska kvinnors medborgarförbunds möten i januari 1927. Debatten 
blev livlig och det beslutades att bjuda in andra kvinnoorganisationer 
för att diskutera saken. Strax efteråt samlades de intresserade igen och 
bildade Föreningen Kvinnolistan som skulle ”arbeta för att kvalifi-
cerade kvinnor i allt större omfattning inväljas i riksdag, stads- och 
kommunalfullmäktige genom att vid varje valtillfälle, då så kan anses 
ändamålsenligt, upprätta och tillhandahålla en kvinnornas egen lista”.1  

Att gå fram med en särskild kvinnolista var dock inget oprövat 
grepp. När kvinnor under rösträttskampen blev valbara till stads-
fullmäktige 1909, blev de snart varse partiernas ointresse och ovilja att 
nominera kvinnor på valsedlar och placera dem på valbara platser (se 
vidare kapitlet ”Från väljare till valbara” i del I). Från såväl tiden före 
som omedelbart efter rösträttens genomförande finns exempel på hur 
kvinnor på lokal nivå valde att gå fram med separata kvinnolistor. 
Strax efter det demokratiska genombrottet, år 1923, gick exempelvis 
liberala kvinnor samman i Stockholms stad och Kristianstads län med 
separata kvinnolistor, dock under den officiella partibeteckningen. 
Elisabeth Tamm, en av de första riksdagskvinnorna i Sverige, var en 
av dem som valdes in med hjälp av en särskild och partibunden kvinno-
lista. Även på 1930-talet gick kvinnor fram med separata kvinno listor.

Föreningen Kvinnolistans övergripande syfte var alltså att verka för 
att öka kvinnors representation i politiken. Utöver detta ville före-
ningen verka för fler könspolitiska förändringar.

Programmet – som i princip kan läsas och uttolkas som ett partipro-
gram – vände sig inte främst till kvinnor i egenskap av mödrar eller 
husmödrar, utan gick snarast ut på att förbättra yrkesarbetande (med-
elklass)kvinnors situation på arbetsmarknaden och stärka deras eko-
nomiska medborgarskap. Föreningen ville därutöver bland annat 
agera för bättre utbildningsmöjligheter för unga och för bättre bo-
stadsförhållanden. Syftet med Föreningen Kvinno listan var således 
mångfaldigt; den ville verka för att fler kvinnor skulle väljas in i poli-
tiken på det nationella och lokala planet, men också för könspolitiska 

ELISABETH TAMM (1880–1958) var vänster-
liberal och frisinnad. Hon var en av de 
första kvinnorna som valdes in till riks-
dagen 1922 och en av dem som bildade 
Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad. 
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förändringar och förbättringar av yrkesarbetande kvinnors villkor. 
Inför stadsfullmäktigevalet 1928 reviderades och förkortades program-
met något. Återigen betonades krav på rättvisa, inte minst när det 
gällde kvinnor som förvärvsarbetare. Föreningen mobiliserade sig till 
två val under depressionen i slutet av 1920-talet.

Beslutet att bilda Föreningen Kvinnolistan vilade på flera motiv-
grunder. Besvikelsen var stor över att så få kvinnor fick ta plats i 
 politiken och den låga kvinnorepresentationen upplevdes som ett 
demo kratiskt problem. Kritiska kvinnoröster menade att den skeva 
köns för delningen medförde att vissa frågor inte togs upp till behand-
ling eller inte behandlades på rätt sätt. Missnöjet handlade alltså både 
om orättvisan i att kvinnor inte fick komma till tals och om att kvinnor 
som grupp med ett kollektivt intresse hade för litet inflytande på poli-
tiken och vilka frågor som prioriterades. Det nya med detta kvinno-

politiska initiativ var således att kvinnor gick fram inte bara med en 
gemensam lista med kvinnonamn, utan också med ett program. Till 
viss del påminner denna situation om vad som hände på 1990-talet. 
Från att kvinnorepresentationen i princip ökat varje val, sjönk den 
plötsligt. På grund av denna backlash bildade intellektuella kvinnor 
det semi-hemliga och informella nätverket Stödstrumporna. ”Hela 
lönen – halva makten!” var slagordet. Om det inte skedde någon för-
ändring, meddelade Stödstrumporna att de övervägde att bilda ett 
kvinnoparti (se vidare nästa kapitel, ”Vägen till varannan damernas”).

1930-tal: kampen fortsätter 

Under 1930-talet fortsatte ”partikvinnor” – kvinnliga medlemmar i 
politiska partier – med kampanjer för ökad kvinnorepresentation 
inom sina respektive partier. Det var ett hårt arbete och de hade svårt 
att få gehör hos de partibröder som hade makten. Få kvinnor nomine-
rades och hamnade på valbara platser på röstsedlarna. Kvinnors repre-
sentation i politiken fortsatte att vara låg och missnöjet växte. 

På 1930-talet började viktiga könspolitiska frågor behandlas i olika 
sammanhang på ett sätt som inte skett tidigare. Det var också en 
 period som präglades av stark kvinnoorganisering. Aldrig hade kvin-
nors nätverkande inom organisationer och kommittéer varit intensi-
vare. Det fanns en mängd olika kvinnoorganisationer och kommittéer 
med likartade syften. 

I mitten av 1930-talet reste arkeologen, aktivisten och sedermera 
riksdagsledamoten Hanna Rydh land och rike runt, bildade nya  lokala 
klubbar av Fredrika Bremer-förbundet och föreläste om vikten av ökad 
kvinnorepresentation, ungefär som rösträttskvinnor gjort i början av 
seklet. Vid denna tidpunkt var 99 procent av riksdagsmännen män. 
Några år senare tog Fredrika Bremer-förbundet initiativ till att bilda 
en särskild kommitté som skulle verka för att kvinnor i politiken skul-
le bli fler. Från början slöt ett tjugotal partipolitiskt neutrala kvinno-
föreningar upp bakom Kommittén för ökad kvinnorepresentation och 
som mest omfattade denna kommitté närmare 40 föreningar som 
ställde sig bakom paroller som ”Utan kvinnor, inget folkstyre” och 
”Kvinnor, vi kan – vi behövs!”. 

Denna kommitté samlade representanter från organisationer som
i andra sammanhang inte sällan befann sig på kollisionskurs med 
 varandra. Arbetsutskottet bestod av representanter från den högsta 

I SLUTET AV 1920-TALET bildades Föreningen 
Kvinnolistan i Stockholm med det över-
gripande syftet att öka kvinnors represen-
tation i politiken. Föreningen ville även 
verka för andra könspolitiska föränd-
ringar och formulerade ett valmanifest 
som framför allt handlade om att för-
bättra kvinnors situation på arbetsmark-
naden och stärka deras eko nomiska 
medborgarskap. 

HANNA RYDH (1891–1964) var en av de 
ledande kvinnorna i Kommittén för ökad 
kvinnorepresentation och föreläste runt 
om i landet om vikten av kvinnor som 
samhälleliga beslutsfattare. 1943–44 var 
hon riksdagsledamot för liberalerna. Här 
ses hon i sin roll som ordförande för 
Fredrika Bremer-förbundet vid förbundets 
årsmöte i april 1942.
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ledningen i Yrkeskvinnornas Riksförbund, Svenska Husmodersför-
bundet, Svenska Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté, Svenska 
kvinnors medborgarförbund, Svenska kvinnors nationalförbund och 
sist men inte minst Fredrika Bremer-förbundet. Det uttalade och pri-
mära syftet var att verka för att öka kvinnors representation, inte bara 
i kommunalfullmäktige, landsting och riksdag utan också i nämnder, 
utskott och statliga utredningar. Det viktiga var att öka antalet kvin-
nor i dessa sammanhang, oavsett partifärg eller könspolitisk ideologi. 
Kommittén för ökad kvinnorepresentation ville komma bort från tän-
kandet och praktiken att en enda kvinna – hon som i forskningssam-
manhang brukar benämnas den obligatoriska kvinnan – fick represen-
tera alla kvinnor i olika beslutssammanhang. Det outtalade syftet var 
också att verka för att öka kvinnors representation inom de partipoli-
tiska organisationerna, eftersom en av kommitténs grundidéer var att 
själva närvaron av kvinnor i dessa skulle förändra politikens innehåll. 
Via opolitiska kvinnoorganisationer skulle kommittén argumentera 
för vikten av en förstärkt kvinnorepresentation och verka för att kvin-
nor skulle (få) ta plats i beslutssammanhang i de befintliga politiska 
partierna. Tanken och argumentet var att ett ökat antal kvinnor  skulle 
leda till en annorlunda politik. 

Denna strategi – att satsa på partipolitiskt obundna organisationer 
i en så partipolitiskt angelägen fråga – kan framstå som motsägelsefull 
på många sätt. Trots att det var en fråga som i högsta grad handlade 
om kvinnor och politik, eller rättare sagt om kvinnor i politiken, var 
de partipolitiska kvinnoförbunden inte välkomna i kommittén eller 
detta gränsöverskridande kvinnopolitiska samarbete. Kvinnoförbun-
den blev objekt och inte subjekt i en förändringsprocess som i högsta 
grad handlade om dem. Varför? Det kan tyckas vara en märklig omväg 
att bygga upp en kommitté, ett konglomerat av partipolitiskt neutrala 
organisationer, och att tro att det skulle leda till ökad representation i 
andra sammanhang. 

Min tolkning är att formerandet av denna kommitté handlade om 
att visa att kravet på ökad kvinnorepresentation hade stöd i de breda 
kvinnolagren – att det inte restes av en elitgrupp av kvinnor. Även om 
dessa kvinnoorganisationer företrädde kvinnor befann de sig inte på 
den partipolitiska arenan, som kvinnoförbunden, och kunde därmed 
inte lika lätt anklagas för att tala i egen sak. Genom att gå samman och 
bilda en separat kommitté, kunde de sätta frågan om kvinnorepresen-
tation på agendan, utgöra en påtryckningsgrupp, medvetandegöra och 

VALAFFISCH FRÅN 1944. Världskrig pågår, och 
Sverige liknas vid ett skepp som behöver 
styras av både män och kvinnor för att 
kunna kalla sig ”folkstyrt”. Men de båda 
som håller i rodret är knappast några 
folkvalda representanter, inga exekutörer 
av politisk makt, utan snarare väljare. En 
liknande affisch med samma slogan men 
annat motiv förekom också i valet 1948 
(se s. 341).

c
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informera kvinnor om politikens möjligheter. Dessutom ansågs det 
förmodligen strategiskt viktigt att denna fråga och kommitté inte blev 
partipolitiskt färgad. Att involvera så många kvinnor som möjligt hade 
annars krävt att alla kvinnoförbund drogs med i arbetet och det var 
inte oproblematiskt. Särskilt som partikvinnor oavsett parti uppma-
nades att vara lojala med sina manliga partikamrater och prioritera 
partipolitisk ideologi före könsideologiska frågor: med andra ord, att 
samarbeta med män och inte med andra kvinnor.

Frågan är också vilka reella organiserings- och valmöjligheter som 
faktiskt stod till buds på 1930-talet och vad som upplevdes som möj-
ligt. Med tanke på att samhället var så starkt organiserat efter kön är 
det inte konstigt om sådan organisering framstod som logisk och rea-
liserbar. Samtidigt upplevdes de politiska partierna av en del kvinnor 
under den här tiden inte som möjliga plattformar. Som grupp eller 
kategori kan man mycket förenklat säga att kvinnor under 1930-talet 
ställdes inför vägvalet att organisera sig  

• med män, på mäns villkor i moderpartierna, 
• med sina partipolitiska medsystrar, i kvinnoförbund, eller
• med andra kvinnor, i partipolitiskt neutrala kvinnoföreningar. 

Som enskild kvinna och individ gick det att organisera sig på flera sätt 
och överlappande medlemskap var vanligt. Att på 1930-talet gå sam-
man som grupp och organisera sig som ett kvinnoparti – på det sätt 
som Föreningen Kvinnolistan gjort – var emellertid inte något attrak-
tivt alternativ, av två skäl. För det första hade den partipolitiska struk-
turen och partiväsendet institutionaliserats och framstod därmed som 
det givna politiska ramverket. För det andra beaktade man exemplet 
Kvinnolistan, dess svårigheter och uteblivna framgång. 

Kommittén för ökad kvinnorepresentation var huvudsakligen aktiv 
under beredskapsåren och andra världskriget. Lokala initiativ ledde 
till viss framgång, exempelvis i Västerbotten. Otvetydigt synliggjordes 
frågan, men bristen på gehör säger en hel del om det tysta motståndet.

1960-tal: nya tag

Kommittén för ökad kvinnorepresentation upplöstes av olika skäl 
 efter andra världskriget. Den konkurrerade om kvinnors engagemang 
med ett stort antal andra kvinnofrågor och kommittéer, inte minst 

med Kvinnornas Beredskapskommitté. Samhället såg nu annorlunda 
ut, liksom föreningslivet. Representationsfrågan förblev dock även i 
fortsättningen viktig för såväl Fredrika Bremer-förbundet som de 
 politiska kvinnoförbunden, och många kvinnor inom de olika parti-
erna fortsatte att knoga på och strida för att fler kvinnor skulle få 
 beslutsfattande positioner. 

Det gick emellertid minst sagt trögt och i slutet av 1960-talet bilda-
des en ny kommitté, den så kallade Samarbetskommittén för ökad 
kvinnorepresentation (SÖK). Av de tre initiativ som behandlas i 
 kapitlet hade SÖK kortast livslängd. Den hann knappt bildas förrän 
den upplöstes igen. Aktörer bakom initiativet var först och främst 
Fredrika Bremer-förbundet, men också ett antal andra politiskt 
obundna organisationer. Att representanter för de politiska kvinno-
förbunden ingick som aktörer i SÖK utgör kanske den största och 
viktigaste skillnaden mot den kommitté som bildades på 1930-talet. 

Formellt bildades Samarbetskommittén för ökad kvinnorepresenta-
tion under hösten 1968. Exakta tider för kommitténs början och slut 
är dock svårt att ringa in, eftersom gränserna mellan vad som utgjorde 
kommittén respektive Fredrika Bremer-förbundet är långt ifrån kniv-
skarpa. Förberedelserna för bildandet av Samarbetskommittén hade 
emellertid pågått en tid. Under 1960-talet utgjorde kvinnorna ungefär 
en tiondel av riksdagsledamöterna och de hade knappast ökat i antal 
sedan slutet av 1950-talet. Könsrollsdebatten var i full gång. Frågan 
hade börjat få en mer framträdande plats i början av 1960-talet i Fred-
rika Bremer-förbundets tidskrift Hertha. Dessutom kontaktade ”fred-
rikorna” Svenska Stadsförbundet angående ett samarbete som gick ut 
på att genomföra en statistisk undersökning av kvinnors representa-
tion i politiken, i kommuner och i nämnder. Den här typen av kunskap 
och statistik saknades, vilket gjorde det svårt för kvinnor att påvisa 
underrepresentationens omfattning och ta upp kvinnorepresentatio-
nen som ett faktiskt problem.  

I början av 1967 aviserades i Hertha att Fredrika Bremer-förbundet 
avsåg att starta en kampanj för att få in fler kvinnor i riksdagen och i 
de kommunala organen. Under 1967 kontaktade förbundet även de 
politiska kvinnoförbunden och ett antal politiskt obundna kvinno-
organisationer. Samma år publicerade Hertha ett temanummer om 
kvinnor i politiken, med artiklar skrivna av Fredrika Bremer-förbun-
dets ledning och med statistik som Svenska Stadsförbundet samman-
ställt. 
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Sommaren 1967 presenterade Fredrika Bremer-förbundet för sina 
medlemmar ytterligare en undersökning som förbundet gjort i sam-
arbete med de politiska kvinnoförbunden, om kvinnors representation 
i kommunala nämnder. Under 1968 började man diskutera fram för-
slag till en konkret kampanj för att öka kvinnors representation. Vid 
denna tidpunkt, nästan femtio år efter att kvinnor blivit valbara, var 
44 av 384 riksdagsledamöter kvinnor, vilket innebar att 87 procent av 
riksdagsledamöterna var män. Litteraturvetaren och fredrikan Karin 
Westman-Berg, författaren och Grupp 8-medlemmen Barbro Back-
berger och författaren Margareta Ekström var viktiga och synliga 
 personer i kampanjen. De första protokollen, från 1968, är från den 
arbetsgrupp som skulle utarbeta ett textförslag till en så kallad val-
handbok som skulle skickas till de politiska kvinnoförbunden. Man 
kan så här i efterhand konstatera att det var betydligt lättare och 
 mindre konfliktfyllt att fatta beslut om att en valhandbok skulle utar-
betas än att komma överens om vad som skulle stå i den. 

I augusti 1968 publicerades så ett upprop undertecknat av fyra 
 opolitiska kvinnoorganisationer, fem politiska kvinnoförbund och ett 
ungdomsförbund.2 Uppropet löd:

Det är Din värld också – Flera kvinnor i politiken!

Politik har av tradition ansetts vara en uppgift endast för män. Det 
är kanske inte så underligt, att den åsikten på många håll finns kvar, 
eftersom kvinnorna i Sverige bara haft rösträtt i 50 år. Mångdubbelt 
flera män än kvinnor sitter i alla politiska församlingar – från riks-
dagen och till de kommunala nämnderna. Av riksdagsledamöterna är 
t.ex. bara 13% kvinnor.
 Men kvinnor är inte ointresserade av politik. De röstar lika flitigt 
som männen vid de allmänna valen, och över 200 000 kvinnor är 
medlemmar i de politiska partiernas kvinnoorganisationer. Varför är 
det då inte flera kvinnor med och bestämmer?
 Vi tror att utvecklingen leder till jämlikhet mellan könen, också 
när det gäller att ta politiskt ansvar. Men fortfarande finns många 
hinder att övervinna. De kan övervinnas – men bara om vi kvinnor 
aktivt arbetar för det. Vi måste träda fram, vi måste visa vad vi duger 
till och att vi är beredda att ta ansvar. Vi måste själva ställa krav på 
att få vara med i samhällsarbetet. 
 Inför höstens val riktar vi, undertecknade organisationer, dessa 
uppmaningar till kvinnorna i Sverige:

• Ta reda på vad de olika partierna vill uträtta – inte minst i frågor 
som gäller kvinnors villkor

• Rösta på valdagen 15 september
• Gå med i en politisk organisation – börja delta själva i det politiska 

arbetet!

Politik är allt det som Du har omkring Dig: Dina möjligheter till 
arbete och fritid, planeringen av bostäder, butiker och kommunika-
tioner i det område där Du bor, Dina barns utbildningschanser, de 
Dinas möjligheter till sjuk- och åldringsvård. Allt detta och mycket 
mer är beroende av den politik som förs i Din kommun, i Ditt län, i 
Ditt land, i Din värld. Var med och bestäm om den.3

Uppropet vände sig direkt och endast till kvinnor och jag tolkar det 
som att ansvaret för att åstadkomma en förändring framför allt lades 
på kvinnor (som väljare). Precis som under rösträttskampen och kam-
panjerna på 1930- och 40-talen uppmuntrades kvinnor att bli medlem-
mar i de politiska partierna.  

Uppropet visade på en förhållandevis stor uppslutning. Några orga-
nisationer såsom Fredrika Bremer-förbundet, Yrkeskvinnorna och 
Husmodersförbundet känns igen. Men den organisatoriska förank-
ringen skilde sig dock åt på flera sätt om man jämför Samarbetskom-
mittén för ökad kvinnorepresentation på 1960-talet och kommittén 
från 1930-talet. SÖK involverade betydligt färre organisationer än den 
äldre kommittén. Flera kvinnosammanslutningar som var delaktiga 
på 1930-och 1940-talen lyste dock med sin frånvaro på 1960-talet. Vita 
Bandet hade tidigare varit en självskriven aktör, liksom Open Door, 

I SLUTET AV 1960-TALET gick kvinnor återigen 
samman för att verka för ökad kvinnore-
presentation. Det nationella samarbetet 
sprack men lokala initativ drogs igång. 
Den kanske mest uppmärksammade 
kampanjen genomfördes i Göteborg. På 
bilden ses Karin Hultqvist från Fredrika 
Bremer-förbundet, Gunborg Erdegard, 
Kooperationen Kvinno gillet, Brita Torell, 
Yrkeskvinnornas Riksförbund, och Marie-
Christine von Sydow, Fredrika Bremer-
förbundet. I kampanjen medverkade även 
representanter från Centerpartiet, Folk-
partiet, Moderaterna, Socialdemokra-
terna och VPK.
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kvinnorörelsen” Grupp 8 och från den lesbiska rörelsen uteblev också. 
Det var snarare kvinnor från den ”gamla”, etablerade kvinnorörelsen 
som slog sig samman. Men det var en bräcklig allians. Den förutsatte 
nämli gen att kvinnor från alla politiska partier deltog. De social  demo-
kratiska kvinnorna var till en början positivt inställda men blev tvung-
na att dra sig ur då moderpartiet – eller snarare faderpartiet – förbjöd 
dem att med verka. Därmed kunde inte kommitténs parti politiska 
neutralitet upprätthållas. Det var också en avgörande anledning till att 
SÖK upplöstes och att kampanjen ”Det är din värld också!” kom av 
sig och aldrig blev mer än en lokal kampanj i Göteborg. 

Mycket talar för att denna generation av ”fredrikor”, i slutet av 
1960-talet, ringade in och betraktade frågan om kvinnorepresentation 
på ett nytt sätt. Min tolkning är att representationsfrågan på 1930-
talet ansågs befinna sig i gränslandet mellan arbetsmarknad och 
 politik, medan den mot slutet av 1960-talet övergick till att mer 
renodlat betraktas som ett problem för den politiska arenan. Det var 
också där för Fredrika Bremer-förbundet fann det viktigt att involvera 
kvinno för bunden. Det dröjde dock ytterligare några år innan kvinno-
rörelsen började behandla kvinnorepresentationen som en angelägen-
het för (moder)partierna och männen. 

Tre kvinnopolitiska utmaningar 
– likheter och skillnader

I detta kapitel har jag försökt belysa vad som pågick utanför riksdagen 
under en period när inget eller mycket litet tycktes hända med kvin-
nors representation i riksdagen och andra beslutande organ. Det visar 
sig ha varit en hel del. 

Tre kvinnopolitiska initiativ har stått i fokus: Föreningen Kvinno-
listan, Kommittén för ökad kvinnorepresentation och Samarbets-
kommittén för ökad kvinnorepresentation. Den minsta gemensamma 
näm naren för dessa initiativ var förstås missnöjet med kvinnors under-
representation och mäns överrepresentation i politiken. Initiativ tagar-
na var också missnöjda med den styvmoderliga/styvfaderliga behand-
lingen av kvinnors hjärtefrågor och ville förändra politikens innehåll. 
Alla tre initiativen var exempel på kvinnlig särorganisering och de 
vände sig huvudsakligen till kvinnor, men gjorde det på olika sätt. 
Föreningen Kvinnolistan adresserade kvinnor som väljare, Kommittén 
för ökad kvinnorepresentation riktade sig till partipolitiskt neutrala 

DISKUSSIONEN OM KVINNORS UNDER-

REPRESENTATION pågick under många 
decennier. Omslag till Fredrika Bremer-
förbundets tidskrift Hertha 1972 med 
teckning av Staffan Lindén.

svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för fred och 
frihet och Svenska kvinnors nationalförbund. Ingen av dessa deltog i 
arbetet med SÖK. I stället vände sig denna nya kommitté i princip 
enbart till de partipolitiska kvinnoförbunden. 

Spänningarna runt Samarbetskommittén för ökad kvinnorepresen-
tation var påtagliga och går att utläsa både genom det arbete som de 
facto pågick och genom vilka som inte deltog. En ny organiserad 
grupp kallad ”Invandrarkvinnorna” tillkom, men det var inte givet 
att de skulle få vara med. Representanter från den framväxande ”nya 
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kvinnoorganisationer och Samarbetskommittén till de partipolitiska 
kvinnoförbunden och den etablerade kvinnorörelsen. På 1930-talet 
var det en diskussionsfråga huruvida kvinnoförbunden skulle invol-
veras eller ej. På 1960-talet var det i stället kvinnoförbunden som var 
i fokus. De skulle ge kommittén kraft och styrka, men blev snarare 
 organisationens sänke; när Socialdemokraternas kvinnoförbund drog 
sig ur samarbetet upplöstes hela Samarbetskommittén. 

Alla tre initiativen var tvungna att förhålla sig till det partipolitiska 
systemet, men gjorde det på olika sätt. Man måste också komma ihåg 
att de politiska partierna i början av 1900-talet var skapelser av och 
för män och det var långt ifrån givet att kvinnor ens kunde bli med-
lemmar. Att kvinnor blev valbara eller erhöll rösträtt till riksdagen 
förändrade inte allt över en natt. I teorin och i juridisk mening var de 
valbara, men i praktiken var det ytterst få kvinnor som hamnade på 
valbara platser och därmed i realiteten kunde väljas. Att kvinnor tilläts 
bli medlemmar betydde heller inte att de omedelbart blev betraktade 
eller behandlade som likvärdiga partikamrater. Historisk forskning 
har visat att kvinnor var välkomna i partierna som stödtrupper och 
som väljare och röstboskap, men inte lika populära när de ville ta plats 
och ställde krav. En vald kvinna innebar en petad man; däri låg en 
tydlig könskonflikt. 

Om motstånd

Genom att bilda Föreningen Kvinnolistan på 1920-talet försökte vissa 
kvinnor utmana och förändra partiväsendet utifrån. På 1930- och 
40-talen gick strategin ut på att samla partipolitiskt neutrala kvinno-
organisationer, forma opinion, bilda en kommitté och nå ut till kvin-
nor som i sin tur förväntades utmana män genom politiskt engage-
mang och därigenom öka kvinnorepresentationen inom den befintliga 
partistrukturen, i de befintliga partierna. Denna kommitté försökte 
således påverka partierna från sidan – det vill säga utanför partiväsen-
dets ramar. Samarbetskommittén för ökad kvinnorepresentation valde 
i sin tur en tredje väg, att inkludera och verka genom de partipolitiska 
kvinnoförbunden och inom den partipolitiska strukturen. Samarbets-
kommittén vände sig alltså direkt till partipolitiska organisationer – de 
kvinnliga – men utmanade till skillnad från Föreningen Kvinnolistan 
inte det befintliga partiväsendet. Denna kommitté försökte i stället 
bearbeta partierna och partiväsendet inifrån. 

Dessa tre politiska initiativ utmanade med andra ord genusordning-
en i politiken på olika sätt. Föreningen Kvinnolistan trotsade hela ord-
ningen genom att bilda ett parti. Därmed synliggjordes kön och genus 
som konfliktdimensioner i politiken. Initiativet visade att man inte 
kände någon tilltro eller tillit till det existerande partiväsendet – och 
kanske inte heller till mäns vilja till samarbete med kvinnor. De två 
kommittéerna – trots att de hade helt olika uppbyggnad och organisa-
tion – satte däremot all tillit och tilltro till de befintliga partipolitiska 
organisationerna, och följaktligen till samarbetsmöjligheter med män 
inom ramen för de mansdominerade partierna. 

Ett annat gemensamt drag hos kommittéerna från 1930- respektive 
1960-talet är att initiativen syftade till att bryta mansdominansen, 
men inte genom att primärt vända sig till män eller till de mansdomi-
nerade partierna. Dessa kommittéer överlät i stället könskonflikten till 
andra kvinnor – närmare bestämt partikvinnor, främst verksamma 
lokalt eller i kvinnoförbunden. Detta var ett helt annorlunda till-
vägagångssätt än under rösträttskampen, då en ansenlig del av arbetet 
handlade om att påverka män och få män att ändra sina uppfattningar. 
Nu valdes en mera kvinnoorienterad strategi, snarare än att kon-
frontera de politiska moderpartierna och dess högsta förbundsledning 
som – oavsett parti – dominerades av män. Genom sin organisation, 
att endast involvera kvinnor, och genom sitt tilltal och angreppssätt, 
 gjorde kommittéerna kvinnor till en del av problemet. Lösningsför-
slagen var också huvudsakligen inriktade på kvinnor. Det var kvinnor 
som  skulle förändras snarare än män eller partiernas organisations-
former eller arbetssätt. På detta sätt fick kvinnor utgöra både problem 
och lösning.

Ett politiskt minfält

Föreningen Kvinnolistans mål var att direkt verka för ökad kvinno-
representation och driva några av kvinnorörelsens kärnfrågor i kon-
kurrens med de existerande politiska partierna i riksdagen. De två 
kommittéerna valde i stället en annan väg, att indirekt verka för fler 
kvinnor i kommun, landsting och riksdag och utgöra ett komplement 
och en påtryckningsgrupp i förhållande till de politiska partierna. 

Att öka kvinnorepresentationen var ett mål i sig, men samtidigt 
också en metod för att kvinnofrågor skulle komma upp på den politiska 
dagordningen och behandlas på ett annorlunda sätt. Vägvalet att öka 
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andelen kvinnor inom befintliga partier kan betraktas som ett sätt att 
befästa och förstärka det svenska partiväsendet. Detta har i sin tur 
vuxit fram och kretsat kring klasskonflikter mellan män, under det att 
maktkonflikter mellan män och kvinnor osynliggjorts. 

Det starka partiväsendet bakband kvinnor till viss del och tvingade 
dem till en besvärlig balansgång. Hur den partipolitiskt neutrala kvin-
norörelsen med Fredrika Bremer-förbundet i spetsen än gjorde blev 
det fel, kan man säga. När förbundet på 1930-talet valde att inte in-
volvera de etablerade politiska partierna, blev det något lättare att 
hålla ihop kvinnorörelsen och samarbeta, men avståndet blev längre 
till dem som förbundet verkligen ville nå – de politiska partierna – och 
därmed blev det svårt att förankra de kvinnopolitiska målen. När 
Fredrika Bremer-förbundet i stället på 1960-talet valde att engagera 
partierna i arbetet blev det besvärligare att samla kvinnorörelsen och 
uppvisa en enad kvinnofront. Den partipolitiska vägen var också både 
mödosam och vansklig eftersom det gällde att inkludera partiföre-
trädare från alla håll – annars riskerade frågan om kvinnors politiska 
representation att ”partifärgas”, vilket i sin tur äventyrade samman-
hållningen mellan kvinnor. Kvinnor beträdde således minerad mark 
oavsett vilken väg de tog. Partivägen byggde dessutom på en idé om 
– och förutsatte – ett välfungerande samarbete mellan män och kvin-
nor. Kvinnorepresentationsfrågan visar dock att det fanns en reell 
maktkonflikt mellan män och kvinnor och att samarbete, åtminstone 
i denna fråga, inte fungerade särskilt väl.

Båda kommittéerna ansträngde sig, liksom den kvinnliga rösträtts-
rörelsen LKPR på sin tid, för att upprätta något som tycks ha varit en 
helig princip inom svensk kvinnorörelse, nämligen partipolitisk neu-
tralitet. Denna princip brukar upprätthållas på två olika sätt: antingen 
genom att samla enbart organisationer som är verksamma utanför 
partipolitiken (som 1930-talskommittén gjorde), eller genom att sam-
la representanter från samtliga partipolitiska åskådningar (som SÖK 
gjorde på 1960-talet). Men för kvinnor väntade alltså minfält i båda 
riktningarna.

Partisystem, partigränser, partibröder

Några avslutande reflektioner, med Föreningen Kvinnolistan som 
främsta exempel. Strategin att samla kvinnor för att arbeta utanför de 
politiska partierna, men inom ett partiväsende som var strukturerat 

för att passa män, verkar ha tolererats. Här lyckades man också samla 
ett stort antal kvinnoorganisationer och enskilda kvinnor. Det var 
dock betydligt svårare att, såsom Kvinnolistan, gå samman och utmana 
själva partisystemet och därmed också normen att kvinnor och män 
bör samarbeta inom gemensamma organisationer. Föreningen mötte 
betydligt hårdare motstånd än de två andra initiativen, från såväl 
 kvinnor som män, i samtiden och senare. Den är kanske därför det 
kvinno politiska initiativ av de tre som har haft störst inverkan på det 
politiska livet – just som avskräckande exempel. Kvinnolistan ifråga-
sattes inte bara av partierna utan även av kvinnorörelsen. Det mest 
synbara stödet kom från fackliga (kvinno)organisationer och så små-
ningom från tidskriften Tidevarvet och gruppen bakom denna.  

Att samla kvinnor över partigränser verkar också ha varit svårt. Även 
om de politiska kvinnoförbunden noterade att kvinnor blev åsidosatta 
i politiken, vägde andra frågor tyngre än kvinnorepresentationsfrågan 
och vissa bekymrade sig mer över kvinnors låga partianslutning, låga 
röstetal och mandatfördelningen mellan partierna. Här överensstäm-
de problembilden i huvudsak med partibrödernas. Att kvinnor skulle 
samarbeta över partigränser var också något som män inom partierna 
motarbetade och ifrågasatte. 

Föreningen Kvinnolistans tillvägagångssätt och strategi visar, menar 
jag, att föreningen betraktade de politiska partierna och deras ageran-
de som ett problem, snarare än kvinnor i sig. De kvinnor som initie-
rade föreningen bedömde (trodde, hoppades) att de skulle nå större 
framgång om de vände sig till kvinnor direkt och i konkurrens med 
partierna, än om de vände sig till de politiska partierna och försökte 
påverka dem. I stället för att uppmuntra kvinnor att föra en kamp 
inom respektive parti trodde de aktiva inom Kvinnolistan på att  starta 
ett nytt parti som inte dominerades av män och mäns prioriteringar, 
intressen eller erfarenheter. Föreningens strategi och tillvägagångssätt 
skulle också kunna tolkas som ett ifrågasättande av en sam  arbets norm 
mellan män och kvinnor, både som ideal och praktik.

Kvinnors dilemma handlade således om hur kvinnor (som grupp) 
skulle förhålla sig till partiväsendet och om de skulle arbeta med, mot 
eller utan män – ett dilemma som skulle återkomma gång på gång. Till 
skillnad från under rösträttskampen formulerades dock sär- eller sam-
organisering med män inte som två tydliga alternativ under 1930- och 
40-talen. Däremot var, för kvinnorörelsens del, valet mellan samver-
kan eller icke-samverkan med de politiska partierna en brännhet och 
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besvärlig fråga. Med tanke på att samtliga partier i början av 1900- talet 
var bastioner av och för män så betydde det i princip samma sak.

Om den första demokra tiseringsprocessen främst handlade om att 
erhålla formella rättigheter, såsom rösträtten, handlade den andra 
demo kratiseringsprocessen om att öka kvinnors politiska representa-
tion, så att de faktiskt kunde få ta plats i de politiska rummen och göra 
sina röster hörda.

Noter

1. Föreningen Kvinnolistan, odaterat okatalogiserat tryck, Kungliga biblioteket.
2. Fredrika Bremer-förbundet, Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund, 

Kooperativa Kvinnogillets förbund och Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund. Ung-
domsförbundet var Centerpartiets. 

3. Hertha, nr 4, 1968, 14–15.
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VÄGEN TILL 

VARANNAN DAMERNAS 
Grindvakter, kvotering och representation

DRUDE DAHLERUP & LENITA FREIDENVALL

Under 1970-talet påbörjade de politiska partierna i Sverige en kamp 
om jämställdhet. En del av denna kamp handlade om representationen 
av kvinnor i beslutsfattande positioner, såväl inom partierna som på 
vallistorna. Från att ha placerat enbart några få kvinnor som kandida-
ter utvecklades successivt en norm i partierna om jämn könsfördel-
ning, det vill säga att kvinnor och män i lika stor utsträckning ska vara 
representerade i beslutsfattande organ och på partiets listor vid all-
männa val. Flera partier införde även varvade listor, det vill säga att 
kvinnor och män skulle placeras på varannan plats på vallistorna. 
1970- och 80-talen präglades av frivilliga målsättningar och rekom-
mendationer om fler kvinnor generellt på listorna, så kallade soft quo
tas, men sedan valet 1994 har principen om ”varannan damernas” 
etablerats som en norm i svensk politik. 

I detta kapitel analyseras vägen till varannan damernas och partier-
nas regelverk för könsfördelningen på vallistorna. Kapitlet handlar om 
vilka argument och strategier som utgjorde grunden för arbetet med 
att öka andelen kvinnor i riksdagen, varför resultatet blev jämförelse-
vis lyckat, men också varför det tog så lång tid från det att kvinnorna 
fick rösträtt 1921 till vändpunkten på 1970-talet. I fokus för analysen 
står de politiska partierna som grindvakter till de folkvalda försam-
lingarna såsom riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfull-
mäktige. I kapitlet analyseras också aktörerna bakom den markanta 
framgången i kvinnorepresentationen sedan 1970-talet, särskilt 
kvinno sektionerna inom de politiska partierna och den fristående 
kvinno rörelsen, inklusive det feministiska nätverket Stödstrumporna 

Politiska partier har många olika 
uppgifter i en demokrati. Några 
av de viktigaste är att utgöra en 
länk mellan medborgare och 
makthavare, att presentera sam-
manhållna program så att väl-
jare kan fatta informerade be-
slut, samt att rekrytera politiska 
företrädare. Här diskuterar 
 Drude Dahlerup och Lenita 
Freidenvall partierna som grind-
vakter i demokratin. Dagens 
höga nivåer när det gäller andel 
kvinnor på politiska poster i 
Sverige är ett resultat av påtryck-
ningar från utomparlamenta-
riska kvinnorörelser men krav 
från partiernas kvinnoförbund 
har också spelat stor roll.

RIKSDAGEN MED TALMAN BIRGITTA DAHL i 
spetsen år 1994: det första parlamentet i 
världen med över 40 procent kvinnor 
bland ledamöterna.

c
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och deras påtryckningsarbete. Detta är en historia om både fram-
gångar och motstånd. 

Kapitlet inleds med en diskussion av partiernas roll som grind-
vakter. Därefter följer en undersökning av de överväganden och no-
mineringar som partierna gjorde i samband med det allra första riks-
dagsvalet med kvinnlig rösträtt, 1921, och betydelsen av valsystemet. 
Sedan följer en analys av de regelverk som infördes under 1970- och 
80-talen, som ledde fram till policyn om varannan damernas 1994. I 
denna analys studeras också de kvoteringsregler som Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet introducerade, liksom de diskursiva förskjutningar som 
ägde rum över tid. Kapitlet bygger på riksdagstryck, valstatistik, 
otryckt partimaterial och intervjuer med företrädare för de politiska 
partierna, samt tidigare forskning. 

Partierna som grindvakter 

Varför valdes så få kvinnor in i riksdagen vid det första riksdagsvalet 
efter rösträtten – endast några få procent av riksdagens ledamöter? Var 
kvinnor inte tillräckligt mogna för att delta i politiken – som rösträtts-
motståndarna hade påstått? Ville kvinnorna inte delta? Var det alltså 
brist på kvinnliga kandidater som var den primära orsaken? Eller var 
det kanske väljarna, som inte röstade in fler kvinnor – och vilka möj-
ligheter hade och har väljarna över huvud taget att påverka person-
valet i det svenska valsystemet? Historikern Kjell Östberg kommer 
närmare sakens kärna, när han skriver att de borgerliga partierna, men 
även arbetarpartierna, i början ”förskingrade den erfarenhet rösträtts-
rörelsens kvinnor byggt upp genom att inte välja dem i de parlamen-
tariska församlingarna”.1 

Vår teoretiska ram är den så kallade feministiska institutionalismen, 
en ansats som fokuserar på de barriärer som finns för kvinnor i de 
politiska institutionernas formella ramar och i den informella praxis 
som hade utvecklats innan kvinnor fick rätt att delta. Ansatsen skjuter 
in sig på spelreglerna i ett samhälle, särskilt kopplingen mellan for-
mella och informella institutioner, det vill säga relationen mellan de 
formella regelverk som finns (såsom rätten att rösta och delta i poli-
tiska församlingar) och de informella reglerna (såsom normer och 
värderingar som påverkar nomineringsprocessen och placeringen av 
kandidater på listan). Forskning har till exempel visat att om det läggs 
större vikt vid de informella reglerna, så spelar det formella regelverket 

mindre roll. Det kan till och med vara så att formella bestämmelser 
inte implementeras på ett tillfredsställande sätt om de inte motsvarar 
– eller finner resonansbotten i – de värderingar som finns i ett samhäl-
le. När det inte finns något formellt regelverk kan informella normer 
och värderingar bli tongivande. I ansatsen fokuseras också hur nya 
regler, så som införande av allmän och lika rösträtt, påverkas av gamla 
regler. Det finns en institutionell klibbighet (stickiness) som lever kvar, 
och nya reformer som införs, såsom regler för en ökad kvinnorepre-
sentation, bygger därför ofta vidare på gamla reformer enligt en lager- 
på-lager-princip (layering). 

Vi vill i det följande rikta fokus mot de politiska partierna i deras roll 
som grindvakter till de folkvalda församlingarna. Då som nu är det 
partierna som rekryterar och nominerar kandidater inför allmänna val 
och placerar dem på valbara, mindre valbara eller rent av icke-valbara 
platser på listorna. Partierna bedriver sin verksamhet inom ramen för 
samtidens ekonomiska, kulturella och politiska system, och präglas 
därför i stor utsträckning av samtidens uppfattning av kvinnors roll i 
samhället. De är också bundna av författningen och det valsystem som 
finns i landet. Men partierna, inte minst vid den tid då rösträtten 
utvidgades till att omfatta kvinnor, är också centrala aktörer när det 
gäller förändringar av de formella reglerna och av samhällets syn på 
kvinnor. Generellt hade och har partier i kraft av sin centrala position 
i det politiska systemet möjlighet att bidra till att skapa förändring i 
samhället i stort. När det gäller kvinnorepresentationen och ökningen 
av andelen kvinnor i politiken över tid, har det viktigaste knappast 
varit brist på utbudet av kunniga kvinnor, utan snarare brist på parti-
ernas efterfrågan av kvinnor. Genom historien har vi sett hur partierna 
både har hindrat och främjat kvinnors politiska representation. Låt oss 
börja med det första valet 1921.

Det första riksdagsvalet 1921

Kvinnors rätt att rösta och rätt att kandidera vid val behandlas oftast 
tillsammans i litteraturen, därför att dessa bestämmelser med få 
undan tag har ingått i samma lagstiftningspaket. Men rätten att rösta 
och rätten att kandidera vid val är inte samma sak. Motståndet mot 
kvinnor som valda var mycket större än motståndet mot kvinnor som 
väljare, särskilt i början. Valkretsens representant har av tradition  varit 
en man. Riksdagen var följaktligen ett manligt rum, där kvinnor av 
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många betraktades som inkräktare. 1920-talet var därför ett genom-
brott för kvinnor som riksdagsväljare, men inte när vi ser till antalet 
valda. 

Endast få kvinnor blev invalda i riksdagen vid valen 1921: fyra kvin-
nor i andra kammaren (1,7 %) och endast en kvinna, Kerstin Hessel-
gren, i den indirekt valda första kammaren (0,7 %). Den extremt låga 
kvinnoandelen fortsatte prägla även de kommande decennierna och 
först på 1950-talet nådde kvinnorepresentationen över 10 procent. Av 
källorna framgår att rösträttskvinnorna hade sett fram emot en betyd-
ligt högre kvinnorepresentation i riksdagen. 

De politiska partierna var osäkra inför de nya väljarna. Tabell 1 ger 
en överblick över vad som talade för eller emot att nominera kvinnor 
på partiernas listor vid de första valen efter rösträtten, sett från partier-
nas perspektiv.

Som framgår av tabell 1 kan osäkerhetsfaktorn leda till motsatta 
resultat. Därtill kommer att väljarna numera var av båda könen.  Medan 
partierna förväntade sig att de kvinnliga väljarna, i alla fall i storstäder-
na, önskade åtminstone en kvinna på listan, även om det kanske blev 
på en icke-valbar plats – en ”symbolisk representation” som histori-
kern Gunnela Björk har kallat det – så fruktade de också att skrämma 
bort manliga väljare på landet, kanske även vissa kvinnliga väljare.

Forskningen har visat att det proportionella valsystemet (proportio
nal representation, PR), som infördes i Sverige 1911 och där flera kandi-
dater väljs in per valkrets, generellt tenderar att resultera i en högre 
kvinnorepresentation än så kallade majoritetsvalsystem, där varje par-
ti har enbart en kandidat per valkrets. Det beror på att partier i ett 
PR-system kan lägga till nya typer av kandidater (kvinnor, ungdomar, 
och numera kandidater med invandrarbakgrund) och ändå behålla den 
traditionella typen av kandidater, det vill säga medelålders män, för 

de väljare som föredrar dessa. De första decennierna efter PR-val-
systemets införande i Sverige ledde emellertid inte till en ökad kvinno-
representation, därför att det kulturella ”eftersläpet” länge medförde 
att en kvinnlig kandidat på listan helt enkelt var otänkbar i stora  delar 
av landet. 

Om kvinnor nominerades, var deras placering på listan avgörande. 
Valbar plats definieras här som placering inom det antal platser samma 
parti fick vid förra valet och som därmed förväntas leda till inval i 
riksdagen (vid oförändrad valkretsindelning, eventuellt ren samman-
slagning – och oförändrat valresultat). Kampplats är första platsen på 
listan efter de valbara platserna, som kan leda till inval om partiet gör 
ett bra val, medan de övriga platserna på listan kallas för pyntplatser, 
därför att de normalt inte resulterar i inval. Men hade väljarna i det 
allra första valet till riksdagen något inflytande på vilken kandidat som 
kom in?

Det är komplicerat att placera in det svenska valsystemet 1921 i den 
gängse tredelningen mellan slutna listor (closed lists), semi-slutna listor 
(semiclosed lists) och öppna listor (open lists). Vid slutna listor avgör det 
enskilda partiet genom sitt urval av kandidater och placeringen av 
dessa på listan vilka kandidater som väljs in; vid semi-slutna (eller 
semi-öppna) listsystem har väljarna en viss, men begränsad, möjlighet 
att ändra på ordningen av kandidater, som i det svenska person-
valssystemet som introducerades 1998. Vid öppna listor kan väljarna 
genom sina kryss få stort inflytande på vem som väljs, även om det 
fortsatt är partierna som är grindvakter eftersom de har bestämt vilka 
kandidater som ska finnas med på listorna.

Generellt liknar det svenska valsystemet från 1909 till 1974 systemet 
med slutna listor. Den fria nomineringsrätten, som har varit ett sär-
präglat och nästintill ikoniskt inslag i det svenska systemet, gav dock 
länge väljarna rätten att själva konstruera sina valsedlar vid val. Väljar-
na kunde efter PR-reformen 1911 stryka enskilda kandidaters namn 
från listan eller lägga till nya namn, men endast ett fåtal  använde  dessa 
möjligheter. Viktigast är att väljarna kunde och kan välja mellan olika 
listor, även inom samma parti. Partierna kunde själva föra fram flera 
listor för valkretsen. Grupper inom partiet kunde till exempel göra så 
kallade spränglistor/separatistlistor/särlistor, om de var miss nöjda 
med partiets nomineringar. Denna företeelse blev flitigt använd vid de 
första PR-valen från 1911 och framåt, så också 1921. Men gynna de 
eller missgynnade detta system kvinnornas intåg i riksdagen?

För nominering av kvinnor:

Ideologiska motiv (rättvisa)
Röstmaximering (väljarna kräver kvinnliga kandidater)
Eftergift till kvinnorörelsen utanför och i partiet (intern sammanhållning och stabilitet)

Mot nominering av kvinnor:

Ideologiska motiv (kvinnor inte lämpade, kvinnor vill inte)
Röstmaximering (väljarna skräms bort av kvinnliga kandidater)
Hänsyn till sittande riksdagsmän (omvalsfaktor, fruktan för ”spränglistor”/separatistlistor)

Tabell 1. Partiernas motiv till att nominera 
kvinnor som kandidater eller inte.
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I det följande diskuteras hur partierna agerade i samband med valet 
1921, med utgångspunkt i tabell 1. Underlag för analysen är opublice-
rade partiprotokoll, valstatistiken samt Dagens Nyheters rapportering. 
Kandidatlistor och valsedlar kan i de flesta länder berätta mycket. I 
den officiella valstatistiken från Kungl. Statistiska Centralbyrån, som 
gene rellt är mycket omfattande och noggrann, finns det under hela 
mellankrigstiden emellertid ingen information om kandidaterna, 
 endast om de valda. Det beror på den fria nomineringsrätten. Även om 
forskare – med stort besvär – lyckas hitta partiets officiella valsedlar i 
en valkrets, kan det mycket väl finnas spränglistor med samma parti-
beteckning som har haft stor betydelse för valresultatet. 

Vallagar är alltid fulla av detaljer som har betydelse för parti- och 
personvalet. Till exempel påverkade ändringarna 1921, med en halve-
ring av antalet valkretsar i Sverige (från 56 till endast 28 valkretsar 
med vardera 3–16 representanter), varje sittande riksdagsmans möj-
lighet till återval. För de större valkretsarna betydde det en ny kamp 
inom partiet om rangordningen av kandidater på valsedeln, när flera 
gamla valkretsar skulle slås samman till en ny. Det var i detta sam-
manhang som det åtminstone principiellt skulle göras plats för de nya 
politiska medborgarna: kvinnorna.

1. Socialdemokratiska arbetarepartiet/Arbetarepartiet: 

Två kvinnor till andra kammaren 

Socialdemokraterna (partinamnet fanns i flera varianter vid denna 
tid) gjorde ett bra val 1921, de gick fram med 7 procentenheter. Men 
varför valdes endast två kvinnliga ledamöter in till andra kammaren 
(2,2 %) av totalt 93 mandat? I Socialdemokratiska kvinnoförbundets 
medlemstidning Morgonbris finns vid tiden för valet förvånande nog 
ingen kritisk analys av partiets magra resultat.

Socialdemokraternas nomineringsprocesser var decentraliserade, 
vilket innebar att ansvaret för att rekrytera och nominera kandidater 
och sätta samman en vallista låg hos det enskilda partiet i respektive 
riksdagsvalkrets. Det fanns ingen diskussion och inga principiella be-
slut om nominering av kvinnor, enligt protokollen från partiets cen-
trala verkställande utskott och partistyrelse. Den enda information 
som finns om de nya kvinnliga väljarna är beviljande av medel till 
kvinnoförbundet för kampanjer bland kvinnor, och ett beslut, att par-
tiet (i likhet med alla andra partier vid detta val) skulle göra ett ”val-
upprop riktat till de kvinnliga valmännen” – ”i massupplaga”.2 Annars 

framgår det att partiets centrala ledning ibland tillfrågades om nomi-
neringar, särskilt vid lokala konflikter. I protokollen  hänvisas det 
ibland till beslut i riksdagsgruppens förtroenderåd, bland annat vid 
överflyttning av kandidater mellan första och andra kammaren, men 
generellt låg beslutsrätten hos den enskilda arbetarekommunen i 
 res pek tive riksdagsvalkrets. Men av protokollen från Stockholms arbe-
tare kommun framgår att Gustav Möller föreslog och fick igenom en 
rekommendation om placeringen av en ”kvinnlig kandidat” på den 
femte och den nionde platsen på arbetarekommunens riksdagslista i 
Stockholms stad. Som framgår nedan, blev det i stort sett så.

Stockholms stads riksdagsvalkrets: Agda Östlund, sömmerska och aktiv 
socialdemokratisk rösträttskvinna, placerades efter en intern omröst-
ning på sjätte plats, och fasthöll den placeringen efter ett provval. Det 
är anmärkningsvärt att Agda Östlund placerades efter fem sittande 
riksdagsmän, bland andra Branting, Lindman och Per Albin Hansson, 
på valsedeln, men före två sittande riksdagsmän.3 Om valbar plats 
 definieras som det antal riksdagsplatser partiet fick vid förra valet, så 
placerade partiet en – men endast en kvinna – på valbar plats. I Stock-
holms stads riksdagsvalkrets behöll partiet sina åtta mandat.4 Men det 
betydde att Ruth Gustafsson, som stod på nionde plats – den så kallade 
kampplatsen inom partiet – inte blev vald. Totalt fanns tre kvinnor 
bland listans 18 kandidater. 

Göteborg stads riksdagsvalkrets: Nelly Thüring, fotograf, placerades av 
partiet på femte plats. Också hon var aktiv för kvinnornas sak i många 
olika sammanhang, bland annat under det så kallade brödupproret i 
Göteborg 1917, och som skribent i Morgonbris. Vid andrakammarvalet 
1920 fick socialdemokraterna endast fyra mandat i riksdagsvalkretsen, 
men partiet gick starkt fram vid valet 1921 och fick ett femte mandat. 
Den andra socialdemokratiska kvinnan valdes således in från en kamp-
plats. Det betyder att partiet först säkrade sina sittande riksdagsmän, 
därefter fanns det utrymme för andra kandidater. 

Även om partiet generellt var ambivalent till kvinnors särorganisering 
så var de två invalda kvinnorna aktiva i det socialdemokratiska 
kvinnoförbundet, vilket är anmärkningsvärt. Nelly Thüring satt kvar 
i andra kammaren till 1928, medan Agda Östlund representerade 
partiet till 1940. 
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2. De borgerliga/Högern: 

En kvinna till andra kammaren

Stockholms stads riksdagsvalkrets: Också hos partiet De borgerliga eller 
högern var det Stockholms stad som gav en kvinna en valchans. För 
högern invaldes Bertha Wellin, känd som ordförande i Svensk sjuk-
sköterskeförening åren 1914–1933. Hennes placering på valbar plats 
som nummer 5 på listan (högern fick i Stockholms stads två riksdags-
valkretsar sex mandat i valet 1920) var resultat av en omröstning inom 
partiet, som dock följde förbundsstyrelsens förslag. Wellin stod efter 
fyra sittande riksdagsmän på valsedeln, men också här var det anmärk-
ningsvärt att en kvinnlig kandidat stod före flera andra sittande riksdags-
män, som inte blev invalda. En upprörd kandidat, Henrik Kinmanson, 
valdes in som sjätte representant, trots en ursprunglig placering på 
plats 10, med hjälp av en egen spränglista, vilket väckte stor uppmärk-
samhet i tidningarna. 

3. De frisinnade: 

En kvinna till andra kammaren, en till första kammaren

Partiet De frisinnade, som menade sig ha största äran för kvinnoröst-
rättens genomförande, fick endast en kvinna invald i andra kammaren, 
Elisabeth Tamm. Samtidigt blev Kerstin Hesselgren invald som den 
enda kvinnan över huvud taget i första kammaren genom ett avtal 
mellan De frisinnade och Socialdemokraterna. Mot bakgrund av de 
många aktiva frisinnade kvinnorna i rösträttsrörelsen och dessa kvin-
nors egna starka organisationer var detta ett magert resultat. Däremot 
stämmer det inte, att De frisinnade inte hade satt någon kvinna på val-
bar plats, som bland andra Kjell Östberg har hävdat.5 Analysen visar på 
den fria nomineringsrätten som en hittills förbisedd barriär för kvin-
norna, men också en handlingsmöjlighet för den särskilt resursstarka.

Stockholms stads riksdagsvalkrets: Inga kvinnor blev valda för De frisin-
nade i denna riksdagsvalkrets, men vallistorna vittnar om ett drama. 
Det är allmänt känt att Kerstin Hesselgren stod på partiets Stockholms-
lista till andra kammaren utan att bli vald, eftersom hon endast stod 
på den tredje platsen. Den mest intressanta kandidaten var dock den 
i samtiden kända kvinnoagitatorn, filosofie doktor Gulli Petrini, som 
stod på andra plats efter före detta statsministern Nils Edén. Detta var 
i grunden en valbar plats, eftersom partiet 1920 hade fått två mandat 

DE FRISINNADE I STOCKHOLM hade två offi-
ciella valsedlar inför valet 1921, en med en 
kvinna, Gulli Petrini, som nummer två efter 
den tidigare statsministern Nils Edén, en 
med en man på andra plats. För Dagens 
Nyheter tycks det dock ha varit självklart 
att sätta Gulli Petrini på tredje plats i 
bilden på förstasidan den 16 september.

c
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i Stockholms stads två riksdagsvalkretsar, vilka nu hade slagits sam-
man till en valkrets. Partiet presenterade emellertid två officiella val-
listor, som framgår av tidningsfaksimilen på föregående sida. Det kan 
tolkas som att väljarna fick avgöra utgången på en intern strid: Skulle 
partiet på plats nummer 2 efter Edén placera en kvinna (Petrini) eller 
den sittande riksdagsmannen Ivan Bratt, som hade flyttats ned en 
 position (från första till andra plats) i och med att partiets toppkandi-
dat Edén hade flyttats från Uppsala läns riksdagsvalkrets 1920 till 
Stockholms stads riksdagsvalkrets 1921? Kanske var det röstmaxi-
meringshänsyn, som fick partiet att lägga fram två listor. Resultatet 
blev att Edén-Brattlistan vann över Edén-Petrinilistan, men eftersom 
partiet backade i valet kom dock varken Bratt eller Petrini in. 

Södermanlands läns riksdagsvalkrets: Mest överraskande var valet av 
godsägare Elisabeth Tamm, Fogelstad. Två valkretsar, som hade valt 
in varsin frisinnad riksdagsman 1920, hade slagits ihop inför valet 
1921. Sittande riksdagsmannen Gustaf Olsson placerades på den första 
platsen. Även om den andra listans riksdagsman, August Schill, hade 
avstått omval och inte stod till förfogande, placerades Elisabeth Tamm 
endast på tredje plats, en kampplats. Tamm var Sveriges första kvinn-
liga kommunalfullmäktigeordförande och en välkänd person i trakten. 
Hon var också nationellt känd i De frisinnade kvinnornas krets. År 
1921 erövrade hon andraplatsen genom att gå fram med en egen 
särlista. Dagens Nyheter skrev: ”Att det lyckats att med förbigående av 
andra namnet få in fröken Tamm tyder på ett energiskt arbete för 
hennes kandidatur, vilket bland annat bedrivits med en särlista till 
hennes förmån.”6 

Kopparbergs läns riksdagsvalkrets: Här stod Anna Holmqvist, Falun, på 
en valbar plats som nummer två. Hon blev vid valet dock förbigången 
av en sittande riksdagsman, som hade gått fram med en spränglista 
när det hade visat sig att han hade förvisats längre ned på partiets 
 ordinarie lista. Endast en översikt över samtliga vallistor kan avslöja 
om  flera kvinnor bland De frisinnade eller andra partier faktiskt 
 nominerades på valbar plats av partierna, men fick se sig besegrade av 
särlistor från besvikna riksdagsmän. Inga av de övriga partier som 
valdes in 1921 lyckades få med några kvinnor bland sina riksdagsleda-
möter. Det dröjde till efter andra världskriget innan Bondeförbundet, 
senare Centerpartiet, fick kvinnor invalda i riksdagen.

Slutsatsen är att av de fyra kvinnor som valdes in till andra kamma-
ren var två kvinnor placerade på valbar plats, en kvinna var placerad 
på en kampplats och kom in, och den fjärde och sista kvinnan valdes 
in för egen maskin genom en spränglista. Minst en kvinna till stod på 
valbar plats, men blev inte invald på grund av en spränglista. Det kan 
dock ha funnits fler kvinnor på valbar plats som saknas i historieskriv-
ningen. Hänsynen till de sittande riksdagsmännen i sammansätt-
ningen av valsedeln var en viktig prioritet i alla partier, men Agda 
Östlund, Bertha Wellin och Anna Holmqvist placerades före enskilda 
riksdagsmän. De två största partierna, Socialdemokraterna och hö-
gern, såg till att åtminstone en kvinna blev invald – ”den obligatoriska 
kvinnan” – som förväntades representera partiets alla kvinnliga  väljare.7 

Analysen visar emellertid att partierna vid nominering av en kvinna 
före en sittande riksdagsman riskerade spränglistor från de besvikna 
(männen), vilket ytterligare bidrog till att hänsyn till sittande riks-
dagsmän fick företräde framför eventuella ideologiska hänsyn eller 
hänsyn till anteciperad röstmaximering (se tabell 1). Frågan är vilka 
av dessa faktorer som ändrades för att åstadkomma den ökning i 
kvinno representationen som kom efter andra världskriget. 

Vändpunkten

Över de nästkommande femtio åren ökade andelen kvinnor i riksdagen 
långsamt (se kapitlet ”Att gå och rösta”). Trots att kvinnoförbunden 
arbetade hårt för att nominera fler kvinnor på partilistorna och kvinno-
organisationer som Fredrika Bremer-förbundet ordnade offentliga 
möten där de frågade ut partiledarna om deras insatser för ökad 
kvinno representation, var motståndet inom partierna stort.  Generellt 
ansågs det vara tillräckligt med en kvinna på listan, senare ett par 
kvinnor, för att representera kvinnoförbunden och kvinnliga väljare. 

Vändpunkten kom 1974, då andelen kvinnor ökade med 7 procent-
enheter, från 14 till 21 procent. Denna vändpunkt var ett resultat av 
flera parallella processer. Under 1960 och 70-talen florerade en köns-
rollsdebatt i samhället som ifrågasatte den så kallade manliga huvud-
försörjarmodellen, där män förväntades ta huvudansvaret för det be-
talda arbetet och kvinnor för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
Under samma period formerades även den radikala kvinnorörelsen, 
som problematiserade frågor rörande bland annat prostitution och 
sexuellt våld och ifrågasatte mansdominansen och den bristande 
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jämställdheten i samhället. Det var också en period då allt fler kvinnor 
började studera vid universiteten och etablerade sig på arbetsmark-
naden till följd av stor efterfrågan på arbetskraft. För att möjliggöra 
kvinnors utträde på arbetsmarknaden infördes flera ”kvinnovänliga” 
reformer såsom särbeskattning (1971), föräldraledighet (1974) och 
subventionerad barnomsorg. 

Under dessa årtionden etablerades även nya diskurser om den poli-
tiska representationen av kvinnor. Det öppna och direkta motståndet 
mot kvinnors politiska representation vittrade sakta sönder. Köns-
rollsdebatten och den nya kvinnorörelsens krav innebar att det nu 
 restes anspråk på fler kvinnor i politiken, vilket innebar att partierna 
såg sig nödgade, av röstmaximeringsskäl, att placera fler kvinnor på 
valbar plats på valsedlarna (se tabell 1). Gradvis förändrades även 
 synen på en förtroendeplats i riksdagen som ett livslångt uppdrag. 

I fråga om kvinnorepresentation ägde ett formativt moment rum 
vid Socialdemokraternas partikongress 1972. För första gången var 
”kvinnofrågor” ett tema på en socialdemokratisk partikongress, och 
partiledaren Olof Palme kopplade samman ”kvinnofrågor” med jäm-
likhetsfrågor och menade att dessa var viktiga partifrågor. Partiet 
 skulle inventera tillgången på kompetenta kvinnor och se till att de 
utbildades genom kvinnoförbundets försorg. En nyhet var också att 
en jämställdhetsdelegation skulle bildas inom Regeringskansliet.  Detta 
jämställdhetspolitiska utspel fångades upp av Folkpartiets partiledare 
Gunnar Helén, som lät meddela att kvinnorepresentationen i det 
egna partiet skulle öka, genom en rekommendation att minst 40 pro-
cent av de interna organen i partiet skulle bestå av vardera könet. 
 Denna maktkamp mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet är signi-
fikativ:  under de följande tjugo åren skulle en konkurrenssituation 
uppstå mellan partierna när det gäller kvinnors politiska representation. 
Som statsveta ren Lena Wängnerud har visat försökte partierna över-
glänsa varandra genom att betona att de hade högst andel kvinnor av 
alla partier.

Denna omvälvande situation, med en omfattande könsrollsdebatt, 
den radikala kvinnorörelsens ifrågasättande av patriarkala normer i 
samhället och konkurrensen mellan partierna, var kvinnoförbunden 
inte sena att utnyttja. Förbunden argumenterade med utgångspunkt 
i rättviseargument för en ökad politisk representation av kvinnor. 
Efter som kvinnor utgjorde hälften av befolkningen skulle detta för-
hållande också återspeglas i de beslutsfattande församlingarna. En 

ökad representation av kvinnor sågs även som en demokratifråga. Om 
kvinnor och män inte är lika representerade i folkvalda församlingar 
lider den representativa demokratin allvarliga brister, vilket dessutom 
riskerar tilltron till och legitimiteten hos det politiska systemet. Kvinno-
förbunden framförde också att eftersom hänsyn togs till andra indel-
ningar i sammansättningen av valsedeln, till exempel bostadsort och 
yrke, borde i rättvisans och demokratins namn även kön beaktas. I 
själva verket ägde redan en form av geografisk och facklig kvotering 
rum, menade förbunden. Inom alla kvinnoförbund framfördes därför 
krav på en jämnare fördelning mellan könen i interna partiorgan och 
styrelser. Så fort ett parti införde ett nytt regelverk rörande  placering en 
av kvinnor och män på partilistorna, följde andra partier efter. En boll 
sattes i rullning.

Tabell 2 illustrerar de regelverk för ökad representation av kvinnor 
som partierna gradvis har infört sedan 1970-talet. Här framgår att alla 
partier under 1970- och 80-talen introduce rade regler för en ökad 
 politisk representation av kvinnor. Regelverken bestod initialt av all-
männa målsättningar och rekommendationer för fler kvinnor i politi-
ken, så kallad mjuk kvotering (soft quotas). Gradvis infördes nya och 
skarpare regler. Som nämndes ovan beslutade Folkpartiet 1972 om en 
rekommendation att de interna partiorganen skulle bestå av minst 40 
procent av vardera könet. År 1974 beslutades att denna regel också 
skulle gälla partilistorna vid  allmänna val och tio år senare, 1984, 
 infördes en rekommendation om varvade listor. Denna successiva 
 specificering ägde rum i alla partier. Till kvotering var partierna dock 
generellt kritiska, även om Stockholms socialdemokratiska arbetare-
kommun hade introducerat ett  system med ”en kvinna på var tredje 
plats” och Järfälla arbetarekommun hade infört ett system där kvinnor 
nominerades på lediga platser, det vill säga på platser som var vakanta 
efter det att män hade avsagt sig omval. I Järfälla hade också ett system 
med varvade listor införts: vid valet 1970 placerades män på de tio 
främsta platserna, därefter var listan varvad mellan kvinnor och män; 
vid valet 1973 placerades män på de fyra främsta platserna medan 
övriga platser varvades; vid valet 1976 varvades hela listan. 

När det gällde kvotering ansåg de flesta partier att den stod i strid 
med partiorganisationens suveränitet – makten att själv ansvara för 
urvalet av kandidater och sammansättningen av partilistan. Kvinno-
förbunden, särskilt det socialdemokratiska, var inte lika kritiska. De 
såg snarare kvotering som ”ett sista vapen” och en åtgärd att ta till när 
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alla andra åtgärder var uttömda. För dem var det norska Arbeiderpar-
tiet en stor inspirationskälla. Redan 1983 införde Arbeiderpartiet en 
regel om könskvotering som innebar att vid alla val och nomineringar 
ska båda könen vara representerade med minst 40 procent. Denna 
regel användes för första gången vid valen till kommunala och lands-
tingskommunala församlingar 1983, och  sedan 1985 tillämpas den 
också vid val till det norska parlamentet, Stortinget. Att den norska 
regeringen 1986, med Gro Harlem Brundtland i spetsen, bildade värl-
dens första jämställda regering med lika många kvinnor som män var 
också något som svenska jämställdhets ivrare tog fasta på. 

Kvotering

I takt med att nya regelverk för ökad kvinnorepresentation introduce-
rades, på kvinnoförbundens förslag, ökade också andelen kvinnor i 
riksdagen. Partierna var fortsatt kritiska till könskvotering; andelen 
kvinnor ökade ju ändå. Kvinnors underrepresentation i politiken för-
klarades i första hand med hänvisning till förlegade könsnormer och 
attityder mot kvinnor som gradvis skulle vittra bort i takt med att 
samhället förändrades och nya, modernare generationer tog vid. Ut-
vecklingen gick inte alltid snabbt, men den gick åtminstone framåt. 
Inom partierna fanns alltså en positiv framtidstro – en linjär syn på 
utveckling.

Ett rejält bakslag ägde dock rum 1991. Andelen kvinnor i riksdagen 
minskade då för första gången sedan 1928, från 38 till 34 procent. 
Tillbakagången kan primärt förklaras av Ny Demokratis intåg i riks-
dagen med 23 män och endast två kvinnor. Flera andra partier gick 
emellertid bakåt, och Miljöpartiet klarade inte fyraprocentsspärren 
och föll ut ur riksdagen. Föreställningen om en stadig uppgång av 
andelen kvinnor i riksdagen fick sig en allvarlig törn.

Som en reaktion på valresultatet bildades det feministiska nätverket 
Stödstrumporna. Under parollen ”hela lönen, halva makten” ställde 
de krav på att de politiska partierna skulle åtgärda mansdominansen 
och kvinnors underrepresentation i politiken. Kvinnoförbunden och 
kvinnliga partimedlemmar argumenterade i sin tur att det var nöd-
vändigt att partierna vidtog kraftåtgärder mot den skeva könsfördel-
ningen, för att inte riskera att förlora kvinnliga väljare till det kom-
mande kvinnopartiet. Samspelet mellan kvinnoförbund och kvinnliga 
partimedlemmar å ena sidan och den utomparlamentariska kvinno-
rörelsen å den andra, en dubbel strategi, visade sig vara framgångsrik. 

I kampen om att återta regeringspositionen, och genom ett effektivt 
lobbyarbete av S-kvinnor, fattade den socialdemokratiska partikon-
gressen 1993 beslut om varannan damernas. Enligt denna princip 
skulle kvinnor och män hädanefter varvas på valsedlarna. Miljöpartiet, 
som redan vid sin etablering 1981 hade infört en kvoteringsregel om 
minst 40 procent av vardera könet i partiinterna organ, vilket sedan 
1987 också omfattade partilistorna, skärpte nu sina kvoteringsregler 
från 40 procent av vardera könet till 50 procent. Vänsterpartiet, som 
1990 hade fattat ett beslut om minst 40 procent av vardera könet, 
ändrade sin kvoteringsregel till minst 50 procent kvinnor på partilis-
torna. De borgerliga partierna skärpte också sina regelverk till förmån 

Parti Regel och årtal för införande

Kvotering

Socialdemokraterna Fler kvinnor i politiken (1972, 1974)
Lika stor proportion kvinnor på partilistorna som proportionen kvinnor 
bland medlemmarna (1978, 1987)
Minst 40% av vardera könet på partilistorna (1990)
Varannan damernas (1993)

Vänsterpartiet Lika stor proportion kvinnor på partilistorna som proportionen kvinnor 
bland medlemmarna (1978)
Lika stor proportion kvinnor på partilistorna som proportionen kvinnor 
bland medlemmarna (förnyat beslut 1987)
Minst 40% av vardera könet på partilistorna (1990)
Minst 50% kvinnor på partilistorna (1993)

Miljöpartiet Minst 40% av vardera könet i interna organ (1981)
Minst 40% av vardera könet på partilistorna (1987)
Minst 40% av vardera könet på partilistorna, och främjande av jämn 
könsfördelning (1993)
Jämn könsfördelning, plus/minus en kandidat (1997) 

Rekommendation 
(mjuk kvotering)

Moderaterna Fler kvinnor i politiken (1975)
Jämn könsfördelning (1993)

Centerpartiet Fler kvinnor i politiken (1973)
Jämn könsfördelning (1996)

Liberalerna (Folk-
partiet)

Minst 40% av vardera könet i interna organ (1972)
Minst 40% av vardera könet på partilistorna (1974)
Varvade listor (1984)

Kristdemokraterna Fler kvinnor i politiken (1983)
Minst 40% av vardera könet på partilistorna (1987)

Inget regelverk

Sverigedemokraterna Inget regelverk

Tabell 2. Regelverk för ökad representation 
av kvinnor 1972–2014.

Källa: Freidenvall, Vägen till Varannan 
damernas. 
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för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på listorna, även 
om de föredrog frivilliga rekommendationer framför en bindande 
könskvotering. Gemensamt för alla partier var att kvinnors under-
representation i politiken identifierades som ett problem, på vilket det 
var angeläget att finna en lösning. Skillnaderna mellan partierna låg 
framför allt i vilken lösning som ansågs vara mest lämplig.

Vilken blev då effekten av de nya regelverken kring kvinnors poli-
tiska representation? Tabell 3 visar att andelen nominerade kvinnor 
har ökat, från 26 procent 1973 till 45 procent 2018, och det i alla 
 partier, även om utvecklingen inte är linjär. Tabellen visar också att 
andelen valda kvinnor har ökat, från 21 procent 1973 till 46 procent 
2018. Den högsta noteringen ägde rum 2006, då 47 procent kvinnor 
valdes in. Sedan dess har representationen sjunkit i två efterföljande 
val, 2010 och 2014, för att åter öka i valet 2018 (46 %). Anledningen 
till ned gången står främst att finna i Sverigedemokraternas unikt låga 
kvinno representation (15 % 2010 respektive 22 % 2014) i relation till 
övriga partier, samt Liberalernas nästan lika låga resultat (26 %) vid 
valet 2014.

Andelen kvinnor som toppar valsedlar har också ökat över tid, även 
om ökningen är blygsam: från 27 till 33 procent. Det finns därmed en 
norm inom partierna att placera en man på förstaplatsen. Av tabell 4 
framgår att vid valet 2014 var det stora fluktuationer: medan Vänster-
partiet, Miljöpartiet och Centerpartiet placerade ungefär lika många 
kvinnor som män i toppen, fanns ingen kvinna i Sverigedemokrater-
nas topp. Socialdemokraterna, som införde varannan damernas och 

har en jämn könsfördelning, har en anmärkningsvärt låg andel kvin-
nor i toppen.

Kvinnors problem och ansvar 
blir partiernas problem och ansvar 

Utvecklingen i Sverige när det gäller kvinnors politiska representation 
och vägen till varannan damernas kan ses som ett exempel på steg-för-
steg-modellen (incremental model). Under 1970-talet identifierades 
kvinnors bristande politiska representation som ett problem som 
resul terade i ett batteri av åtgärder, mycket tack vare kvinnoförbun-
dens interna lobbyarbete inom partierna. De orsaker som pekades ut 
till underrepresentationen var initialt aspekter som kvinnors bristan-
de utbildning, erfarenhet och vilja, förlegade normer i samhället samt 
svårigheterna att kombinera politikerrollen med föräldraansvar. Med 
den diagnosen sågs sådant som utbildningar och andra kompetens-
höjande insatser, mentorskapsprogram, barnpassning och familje-
aktiviteter vid kongresser som rimliga lösningar för att råda bot på 
problemen. 

Över tid problematiserades orsakerna i större utsträckning. Den 
låga representationen av kvinnor i politiken ansågs inte längre bero på 
kvinnors bristande resurser, i termer av utbildning, erfarenhet och tid, 
utan snarare var det olika former av exkluderingsmekanismer inbädda-
de i partiernas organisationskultur, särskilt i rekryterings- och nomine-
ringsprocesserna, som ansågs påverka partiernas val av kvinnor bland 
kandidaterna. Lösningen stavades därför i allt större utsträckning 

Parti 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014

N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V

Moderaterna 26/16 31/13 35/22 32/24 32/22 34/28 34/28 36/28 37/31 34/40 37/43 41/48 42/52

Centerpartiet 26/24 32/27 38/31 36/32 36/32 39/38 42/32 44/37 42/56 42/50 44/38 43/30 44/41

Kristdemokraterna 21/0 25/0 29/0 30/0 34/0 38/0 40/27 44/33 39/41 41/30 45/38 44/37 42/38

Liberalerna 30/15 34/21 41/24 39/14 44/39 46/43 46/36 42/35 43/35 41/48 43/50 44/42 44/26

Miljöpartiet – – – 44/0 47/0 49/45 45/0 48/44 47/50 44/59 46/53 46/56 51/48

Socialdemokraterna 24/22 31/22 38/27 36/30 39/34 43/38 41/41 50/48 49/50 49/47 50/50 49/48 50/47

Vänsterpartiet 27/21 35/24 40/25 40/20 46/16 44/42 48/31 49/46 50/42 50/47 50/64 51/58 53/57

Ny Demokrati – – – – – – 17/12 – – – – – –

Sverigedemokraterna – – – – – – – – – – – 26/15 30/22

Totalt 26/21 31/22 37/26 36/27 39/31 41/38 41/33 43/40 42/43 41/45 42/47 44/45 45/44

Tabell 3. Andel kandidater och valda, 
kvinnor, 1973–2018, i procent (%).
N = Nominerade, V = Valda.

Källa: Freidenvall, Vägen till Varannan 
damernas, uppdaterade siffror. 

Tabell 4. Kvinnor i toppen på 
parti listor, i procent (%). 

Källa: Lenita Freidenvall, Rege-
ringsformen ur ett könsperspektiv: 
En övergripande genomgång, 
SOU 2007:67.

Parti 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Moderaterna 28 34 24 19 29 45 25

Kristdemokraterna 5 28 0 14 38 38 24

Liberalerna 36 33 27 52 45 41 31

Centerpartiet 29 38 43 55 34 45 45

Socialdemokraterna 25 45 43 34 41 31 28

Vänsterpartiet 29 39 29 52 72 55 59

Miljöpartiet 39 41 41 62 52 52 50

Sverigedemokra-
terna

– – – – – 0 0

Totalt 27 36 24 41 44 39 33

2018

39/54

43/39

44/27

45/40

51/75

50/48

54/68

30/29

N/V

45/46
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 aktiva åtgärder, exempelvis könskvotering, som tvingar partierna att 
nå en jämn fördelning mellan könen. Partierna närmade sig därmed 
en snabbspårsmodell (fasttrack model) som skjuter in sig på makt, sär-
skilt i fråga om den praxis och de öppna eller dolda normer och värde-
ringar som spelar roll i sammansättningen av listor. Eftersom det är 
partierna som är de huvudsakliga grindvakterna, som har makten över 
nomineringsprocessen och listkompositionen, är det också de som styr 
processen. I linje med denna problembild är det partierna som måste 
förändras och som är ansvariga för att förändring äger rum. Ansvaret 
för förändring förläggs på senare tid således i allt större utsträckning 
på partierna, grindvakterna – inte enskilda kvinnor. Dessa problem-
formuleringar har i sin tur skapat utrymme för skärpta krav, såsom 
kvotering. 

Vägen till varannan damernas – hur ska den då förklaras? Som fram-
går av avhandlingen från 2006 med samma namn ligger svaret i en 
kombination av förklaringar. En ligger, som ovan nämnts, i den för-
ändrade synen på kvinnors politiska representation. Kvinnoförbund 
och kvinnoorganisationer lyckades genom sin dubbla strategi föra upp 
den kvinnliga underrepresentationen på dagordningen och rama in 
den som ett problem som krävde en lösning. En informell regel, eller 
institution, om vikten av jämn könsfördelning skapades. Dessa krav 
resulterade i införandet av ett formellt regelverk för ökad kvinno-
representation, och en serie formella institutioner skapades. Regelver-
ken i respektive parti skärptes gradvis i en lager-på-lager-process. När 
en väg väl hade valts, var det svårt att avvika från den, och nya vägval 
baserades på gamla. Institutioner är på så sätt klibbiga: de vilar på ett 
historiskt arv. Och det är svårt att ändra ett regelverk när det väl är på 
plats, i synnerhet om det samspelar på ett positivt sätt med de infor-
mella institutionerna, som därmed skapar självförstärkande effekter.  
Andra, mer aktörsorienterade, förklaringar till den förbättrade kvinno-
representationen ligger bland annat i kvinnoförbundens ständiga på-
tryckningar, konkurrensen mellan partierna, samt Stödstrumpornas 
hot om ett kvinnoparti och de aktiviteter som initierades i samband 
med nedgången 1991.

Att en norm om jämn könsfördelning har etablerats i Sverige är 
dock en sanning med modifikation. Andelen kvinnor i Sverigedemo-
kraternas riksdagsdelegation har förvisso utvecklats i positiv riktning, 
men delegationen är samtidigt långt ifrån jämställd, och till skillnad 
från andra partier har Sverigedemokraterna inte infört något regelverk 

i frågan. Att kvinnor i Sverige har nått en förhållandevis jämn re-
presentation i riksdagen betyder inte heller att förutsättningarna att 
verka som förtroendevald är jämlika för kvinnor och män. #Metoo-
uppropen under hösten 2017 visade exempelvis att sexuella trakasse-
rier och krän kande särbehandling också förekommer i riksdagen.

SVERIGES KVINNOLOBBY är en partipolitiskt 
obunden paraplyorganisation för svensk 
kvinnorörelse. I valet 2018 listade de sex 
krav för ökad jämställdhet. Den utom-
parlamentariska kvinnorörelsens påtryck-
ningar för bland annat jämn fördelning av 
makt och inflytande fortsätter.
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Noter

1. Kjell Östberg, Efter rösträtten: Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet 
(Eslöv: Symposion, 1997), 97. 

2. Protokoll för Socialdemokratiska partistyrelsens möte 29 augusti 1921, Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek.

3. Protokoll, Stockholms Arbetarekommun, extra möte den 3 augusti 1921, publi-
cerat i SocialDemokraten 13 augusti 1921 (tack till Magnus Gustafsson för tips).

4. Vid andrakammarvalet 1920 fick Socialdemokraterna 8 mandat tillsammans i 
Stockholms stads två valkretsar, som vid valet 1921 slogs samman till en. Vid båda 
valen hade staden totalt 16 riksdagsplatser. Riksdagsmannavalen: Åren 1918–1920 
(Stockholm: Statistiska centralbyrån, 1921). 

5. Östberg, Efter rösträtten, 47.
6. ”Den första kvinnan i andra kammaren vald av de liberala”, Dagens Nyheter 22 

september 1921.
7. Om ”den obligatoriska kvinnan”, se Lenita Freidenvall, Vägen till Varannan 

damernas: Om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970–
2002 (diss. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 
2006).
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OJÄMSTÄLLDA BILDER
Kvinnor och män 

på svenska valaffischer

NICKLAS HÅKANSSON,  

BENGT JOHANSSON & ORLA VIGSØ

Att kvinnor fick rösträtt på samma villkor som män 1919–1921 gick 
inte obemärkt förbi i valpropagandan, allra minst i den kampanjkanal 
som i dag är en av de mest långlivade: valaffischerna. I samband med 
valen under dessa år lyftes könstillhörighet upp som något relevant av 
partierna genom att de började rikta specifika budskap till kvinnor, 
budskap som syftade till att mobilisera den nya väljargruppen. Även 
under det århundrade som sedan följde har kvinnor och män avbildats 
och beskrivits på olika sätt på valaffischerna. Dessutom har partierna 
i sina affischer emellanåt relaterat till politiska frågor som berör 
 jämställdhet mellan kvinnor och män. Om dessa två sammanflätade 
teman handlar detta kapitel.

Valaffischer så som vi känner dem i dag har vi haft sedan början av 
1900-talet. Den moderna affischen utvecklades under sent 1800-tal, 
och blev ett viktigt politiskt propagandamedium i samband med att 
valet av representanter blev en angelägenhet för breda grupper i be-
folkningen. Sverige är inte unikt i detta avseende; valaffischen har en 
liknande historia inte minst i Norden och i flera västeuropeiska länder. 
Svenska partier hämtade tidigt på 1900-talet ofta inspiration till motiv 
och budskap från europeiska syskonpartier. Valaffischer har också 
efter hand kommit att tas in i den politiska kulturen i nyare demokra-
tier i södra och östra Europa samt på många andra håll i världen. 

I Sverige förekom affischer som annonserade möten och kandidater 
redan före sekelskiftet 1900, men valaffischen fick en given roll i 

Månaden före valdagen höjs 
intensiteten i valkampanjen. Det 
är då valaffischerna kommer 
upp. Bilder och budskap talar 
om att det är val och syftar 
bland annat till att mobilisera 
och engagera väljare. Partierna 
vill väcka känslor som oro, ilska 
och glädje. Nicklas Håkanssons, 
Bengt Johanssons och Orla 
Vigsøs kapitel visar att män och 
manlighet varit en dominerande 
norm på svenska valaffischer. 
Det är kanske därför som av-
vikelserna – där partierna leker 
med könsroller eller visar fram 
kvinnor och män på nya sätt 
– biter sig fast i minnet.  

KVINNORS VALDELTAGANDE var länge lägre 
än mäns, men ökade snabbt. Från 1924 
till året för affischen på bilden, 1928, 
ökade andelen röstande kvinnor från 47 
till 63 procent. Motsvarande siffror för 
männen var 60 respektive 73 procent.

c
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 partiernas kampanjer genom rösträttens första stora utvidgning 1909 
och den breda väljarkår vi fick därefter. Valaffischer uppvisar stor 
 variation i sina uttryck, men några saker är konstanta både över tid 
och mellan olika partier. De kommunikativa villkoren för affischerna 
är särpräglade. Formatet tillåter inga längre texter, utan premierar 
kortfattade verbala budskap, men ger i gengäld tillfälle till att kom-
municera med bilder. Affischerna fyller dessutom flera funktioner för 
partierna. Först och främst utgör de en signal och en påminnelse om 
att det snart är val och att det egna partiet och dess kandidater ställer 
upp. De har som syfte att mobilisera såväl breda väljarskaror som mer 
specifika grupper. De bidrar förstås också till valrörelsens dagordning, 
lyfter fram löften och politiska förslag samt ger i varierande grad argu
ment för att rösta på det egna partiet. Partierna använder vidare affi-
scherna för kritik och angrepp på motståndare. Det är också uppenbart 
att affischerna är till för att mer långsiktigt bygga partiets – samt parti-
ledarens och kandidaternas – image och varumärke.1

Alla dessa funktioner kan aktualiseras i samband med frågor om kön 
och jämställdhet. Partierna kan välja att lyfta fram jämställdhetspolitik 
i sina valbudskap som en del av sin opinionsbildning, men också som 
en del av sin strävan att bygga och stärka partiets image. De kan även 
välja att rikta sig till kvinnor och/eller män i ett syfte att mobilisera 
just dessa väljare i det aktuella valet. I vår analys tar vi ett grepp över 
hela rösträttens århundrade och undersöker valaffischer från riks-
dagsvalen från 1911 till och med 2014.2 Utgångspunkten är en data-
bas omfattande drygt 1450 affischer från den hundraåriga perioden 
som vi samlat in i anslutning till vår forskning om affischerna som 
kampanjkanal. Vi bygger på analyser vi tidigare gjort av bland annat 
affischernas argumentationsformer, väljartilltal och gestaltning av 
 partiledare. Vi beskriver om och i så fall hur partierna gjort könstill-
hörighet relevant i sin valpropaganda: Hur vanligt är det att kvinnor 
respektive män uttryckligen tilltalas i valaffischernas budskap? Hur 
beskrivs och avbildas kvinnor och män? Vi ska också undersöka hur 
de politiska frågor som är kopplade till könstillhörighet har behandlats 
i affischkampanjerna: Har jämställdhet blivit en fråga som uttryckts 
på val affischerna? Vad har det handlat om, och hur har partierna illust-
rerat det?

Affischernas kvinnor och män

En första överblick över hur kön uppmärksammas och görs relevant 
på affischerna får vi genom att undersöka hur vanligt det över huvud 
taget varit att partierna riktat direkta appeller till ”kvinnor” respek-
tive ”män”. Dessa uttryckliga riktade budskap visar sig vara relativt 
fåtaliga. Över hela perioden finner vi 25 affischer av denna karaktär, 
där merparten (13) utgörs av affischer från valen fram till andra världs-
kriget. Vad vi ser är två typer av affischer som på detta sätt uttryckligen 
fungerar könsuppdelande. Den första varianten är den tvåkönade 
 affischen. Här handlar det vanligtvis om att partierna vänder sig till 
väljare med frasen ”Män och kvinnor…”, ofta som en inledning till 
en maning att rösta. Den andra varianten som förekommer – om än 
inte lika ofta – är affischen som har till syfte att specifikt appellera till 
kvinnor. Under 1920-talet hade dessa affischer ofta en mobiliserande 
karaktär där kvinnor uppmanades att utnyttja sin nyvunna rätt att 
rösta. Om vi ser till de verbala budskapen, det vill säga det som ut-
trycks i text på affischerna, är det uppenbart att partierna i valen strax 
efter utökningen av rösträtten tog tillfället i akt att uppmana kvinnor 
att utnyttja sin rösträtt. Den socialdemokratiska affischen från 1928 
med sitt direkta tilltal – ”Kvinnor! Gör Er plikt på valdagen!” (s. 326) 
– är ett intressant exempel på en mobiliseringsaffisch där den närmast 
statylika kvinnofiguren i fotsid klänning har hämtat sin uppfordrande, 
pekande gest från de ikoniska brittiska och amerikanska värvnings-
affischerna från första världskriget (mest känd är Uncle Sam-affischen 
”I want you for U.S. army!”). 

Utöver de verbala appellerna som relaterar till kvinnor och/eller 
män finns alla de affischer som avbildar såväl kvinnor som män. Här 
återfinns en bred motivkrets, som omfattar porträtt av särskilda per-
soner såsom partiledare och andra prominenta personer i partierna. 
En annan typ av porträtt finns i en kategori som vi i denna undersök-
ning sållat bort då de inte hör till de stora nationella kampanjerna: de 
många kandidataffischer som använts i lokala och regionala kampan-
jer. Men i affischkampanjerna finns också alla de anonyma gestalter 
som har till uppgift att visuellt illustrera en idé eller representera en 
grupp.

Sett över hela hundraårsperioden är det nästan dubbelt så vanligt 
att män avbildas på affischerna som att kvinnor gör det, som framgår 
i tabellen på nästa sida. Affischer med bara manliga gestalter är  ungefär 
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tre gånger så vanliga som affischer med endast kvinnor. För varje kvin-
na som gestaltas på affischerna under tiden fram till andra världskriget 
går det tre män. Under de två perioderna fram till 1980-talet är för-
hållandet ett till två. Från 1980-talet och framåt porträtteras kvinnor 
tämligen ofta, och i stort sett i varje valrörelse, och skillnaden mellan 
könen minskar påtagligt. Från 1991 och framåt är det ändå 50 procent 
fler män än kvinnor på partiernas valaffischer, och jämnt i numerär 
mening är det bara i 2006 års valrörelse, då kvinnor förekommer lika 
många gånger som män i partiernas affischkampanjer.

Stereotyper som stärks och utmanas

Bortom siffrorna som visar förekomsten av kvinnor och män på affi-
scherna har vi också undersökt i vilken mån gestalter av båda könen 
representerar olika samhällsgrupper och väljare. Eftersom mobilise-
ring av olika grupper är en funktion hos valaffischerna kan vi vänta oss 
att partierna med hjälp av såväl verbala som visuella medel söker före-
träda olika grupper som man vill vända sig till, exempelvis arbetare, 
löntagare, pensionärer eller medborgare i allmänhet. Hur används 
kvinnor respektive män i dessa sammanhang?

 Mänskliga gestalter som avbildas på affischerna är antingen a) en 
eller flera specifika individer (partiledare, kandidat), b) en eller flera 
generiska representanter för en grupp (arbetare, bönder, storkapitalet 
etc), eller c) en eller flera generiska representanter för hela folket eller 
väljarkåren. Kvinnor är genom hela valaffischhistorien betydligt ovan-
ligare än män i alla dessa tre roller. Partiledare på valaffischerna slår 
först igenom 1936, då porträtt av Gösta Bagge, Per Albin Hansson 
och Axel Pehrsson-Bramstorp prydde Allmänna Valmansförbundets, 
Social demokraternas respektive Bondeförbundets affischer. Det är först 
på 1960-talet det blir självklart för partierna att lyfta fram sina ledare 

i affischkampanjerna, men fram till 1980-talet har vi inga kvinnliga 
partiledare i något av de större partierna. Den första kvinna som fram-
träder i rollen av ledarfigur för sitt parti på en valaffisch är Margareta 
Gisselberg, språkrör för Miljöpartiet 1991 (även andra MP-profiler 
fanns då på bild). Också Mona Sahlin, då nybliven social demokratisk 
partisekreterare, hårdlanserades detta år. Gudrun  Schyman blev parti-
ledare för Vänsterpartiet 1992 och förekom på valaffischer såväl 1994 
som 1998.3 Affischer med kvinnor som riksdagskandidater finns redan 
från rösträttsvalet 1921 men är ovanliga fram till 1990-talet, vilket i 
tid samman faller med ”varannan damernas” som princip för partier-
nas nomineringar och en ökning av andelen kvinnor i riksdagen. 

Även i kategorin grupprepresentanter dominerar manliga gestalter 
stort. Det gäller inte minst symboler för grupper som partierna hämtar 
stöd från och visar stöd för: arbetare, jordbrukare, arbetslösa med 
flera. Men också de negativa fiendebilder av exempelvis giriga 
kapitalister och slösande socialister som var vanliga fram till och med 
1930-talet bestod av män. Gemensamt för så gott som alla avbildningar 
av kvinnor ända fram till 1950-talet är att de enbart representerar 
egenskapen att vara kvinna eller eventuellt mor. Antingen sker det 
schablonmässigt i par med en man, för att markera förekomsten av två 
kön och därmed inkludera ”alla” väljare, eller i form av en ensam 
kvinnogestalt som illustrerar en uppmaning att rösta. Kvinnor som 
grupprepresentanter förekommer inte alls under de tidiga decennierna. 
Det första tillfället då en kvinna förekommer i någon sådan repre-
sentantroll är på en högeraffisch från 1936 med texten ”För trygghet 
åt de anställda” där infällda foton visar kontorsarbetande kvinnor och 
män. På 1950-talet återkommer liknande representationer, exempelvis 
1952 när Socialdemokraterna låter en kvinnogestalt tillsammans med 
två män agera ”löntagare” (vilket indikeras av affischens text ” Löntagare 
håll ihop”, se bilden här intill). Vid följande riksdagsval 1956 finner vi 
på en socialdemokratisk affisch det första exemplet på att en kvinnlig 
gestalt ensam (det vill säga utan man) företräder en annan grupp än 
”kvinna” eller ”moder”, i detta fall gruppen pensionärer. Även högern 
har samma år en bild med två kvinnor, en yngre och en äldre, som 
affischens text pekar ut som skattebetalare respektive pensionär. Det 
är dock först från 1980-talet och framåt partierna förhåller sig friare 
till hur de illustrerar sina budskap, och då blir det vanligare att såväl 
kvinnor som män representerar exempelvis olika medborgar- eller 
 yrkesgrupper.

1911–1940 1944–1958 1960–1988 1991–2014 1911–2014

Kvinnor

Kvinnor + män

Män

5

9

39

3

10

26

7

7

23

10

8

16

8

8

23

Kvinno-/jämställd-

hetsfrågor
 2 2 3 2 2

Antal affischer 266 145 396 646 1453

Uppmärksamhet för könstillhörighet 
(kvinnor, män) samt för jämställdhet i 
valaffischerna 1911–2014 (procent av 
samtliga valaffischer).

Kommentar: Indelningen i fyra perioder 
är hämtad från vår bok Politik i det offent-
liga rummet (2014).

NÄR SOCIALDEMOKRATERNA under efterkrigs-
tiden behövde vända sig till bredare 
grupper blev ”löntagare” vanligt i deras 
retorik. Under den beteckningen samla-
des utöver tjänstemän också många i 
kvinno yrken som inte omedelbart klas-
sades som ”arbetare”.
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Slutligen, kvinnor som representanter för den sista och bredaste 
kategorin vi kan finna i affischerna – ”väljaren” eller ”medborgaren” 
i allmänhet – är mycket sällsynta. Flera av valaffischernas särskilda 
stereotyper, såsom Soffliggaren (som uppmanas göra sin plikt och 
rösta) och Den ansvarsfulle medborgaren (som fullgör denna plikt), 
är alla manliga figurer när de porträtteras på valaffischer. Socialdemo-
kraternas broschyrläsande man under rubriken ”Han vet vad valet 
 gäller” (se bilden till höger) är ett exempel på när den vanlige med-
borgaren avbildas, och det är svårt att tänka sig honom utbytt mot en 
kvinnlig gestalt. 

En annan vanlig tankefigur, Den (av motståndares politik) drabba-
de, kan däremot åtminstone ibland ta kvinnlig gestalt. En kvinno-
stereotyp som förekommer på affischer fram till och med 1950-talet är 
modern som har ansvar för hem och barn. Framför allt på högerns 
affischer under 1920-talet framställs familjen som hotad av motstån-
darnas politik (socialisering, ekonomisk stagnation, bostadsbrist) eller 
av yttre fiender som anses understödda av inhemska partier (bolsje-
viker). En vanlig bild i dessa sammanhang är kvinnogestalten som 
hukande omsluter sina barn (se bilden nästa sida). Modersgestalten 
finns också hos Socialdemokraterna och Bondeförbundet under denna 
period, men inte i samma hotade situation som på högeraffischerna. 
Bud skapet är ändå att hem och härd behöver skyddas och att kvin-
norna är de som kan göra just det. 

Kvinnor och barn utgör en väl inarbetad kulturell figur, som på 
 affischerna används på ett flertal olika sätt. Till att börja med är före-
komsten av barn en känsloväckande signal som kan användas för att 
skapa såväl positiva reaktioner gentemot det egna partiet som nega-
tiva mot motståndare. På flera av de affischer som bygger på kvinna–
barn-temat är det tydligt att kvinnan utgör familjens nav: barnen 
samlas runt henne, hon skyddar dem och tar hand om dem. Samtidigt 
som kvinnan skyddar barnen är hon ändå själv i behov av skydd från 
olika hot. 

I valrörelsen 1928 producerade Sveriges Nationella Ungdomsför-
bund, högerns fristående ungdomsorganisation, ett antal affischer som 
i starka propagandistiska bilder målar upp Sovjetkommunismen som 
ett hot mot Sverige. Dessa har blivit kända som ”kosackaffischerna”. 
På en av dessa varnar högern för ”familjebandens upplösning, barnens 
förvildning och sedernas förfall” i ett budskap uttryckligen ställt till 
”Sveriges kvinnor”. Udden är förstås riktad mot Socialdemokraternas 

väljare och anspelar på risken med kommunistiskt inflytande i en 
 kommande vänstermajoritet. Fyra år senare använder emeller tid 
Social demokraterna snarlika paroller om hemmets förfall riktade till 
kvinnor, men där är arbetslösheten faran som hotar familjerna.

Tre affischer från 1936 kan illustrera hur det på ytan likartade  kvinna–
barn-temat ändå kan ges tämligen olika tolkningar, inte minst med 

VÄLJAREN SOM 1936 följer Socialdemokra-
ternas uppmaning att läsa vidare om 
partiets politik i broschyrerna är på ett 
självklart sätt en man.

DE IDEOLOGISKA STRIDERNA mellan höger 
och vänster var hårda i 1920 års andra-
kammarval, det sista valet där bara män 
kunde delta. Högern målar på sin affisch 
upp konsekvenserna av vänster partiernas 
planer på förstatligande och den redan 
beslutade 8-timmarsdagen.
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avseende på vem som är tänkt som adressat för budskapen. På Folk-
partiets affisch med texten ”Din röst avgör dina barns framtid!” fram-
träder en kvinna och ett barn. Det är lätt att se kvinnan som den till-
talade väljaren, som genom att rösta på Folkpartiet kan ge sina barn 
en bättre framtid – något som hon implicit förväntas vara intresserad 
av, och i högre grad än mannen. Socialisternas affisch bär däremot 
texten ”För vår skull” över bilden av den bekymrade kvinnan med 
barn. Här är tilltalet snarare riktat mot männen, som alltså förväntas 
rösta med tanke på kvinnorna och barnen och inte bara sig själva. 
Kvinnorna är med andra ord inte lika mycket av aktiva subjekt utan 
beroende av männens välvilja och omtanke. Ett ytterligare steg bort 
från Folkpartiets empowerment är Socialdemokraternas affisch som 
 pekar ut kvinnorna som ”värnare av livet” (i motsats till männen, 
kan man sluta sig till) och upphöjer dem till närmast helgonliknande 
varel ser. Bilden ligger stilmässigt långt ifrån Socialdemokraternas 
 övriga valaffischer från tiden, och avviker även från en mer allmän 
socialistisk estetik, i synnerhet eftersom den ena kvinnan håller sin 
hand över barnet i en välsignelse och omges av en strålglans med reli-
giös prägel.4 

Av de tre typerna av affischer som illustreras av mänskliga gestalter 
kan vi konstatera att kvinnorna med tiden blir fler i två av dem. I takt 
med att fler toppolitiker är kvinnor ökar kvinnornas andel av de affi-
scher som avbildar specifika individer. Kvinnor dyker också oftare upp 
på de affischer där yrkes- eller annan grupptillhörighet illustreras. Att 
kvinnor får exemplifiera väljarkategorier som tidigare schablonmässigt 
representerats av män kan förstås ses som att stereotypa gestaltningar 
bryts. Men som regel förekommer kvinnor ändå oftast i tämligen 
könstypiska sammanhang: kvinnor som löntagare syns i traditionella 
kvinnoyrken. Detta gäller såväl på affischen som återger 1930-talets 
kontorsmiljö som mer sentida avbildningar av yrkesliv. Ett exempel är 
en VPK-affisch från 1982 där kvinnor sitter vid det löpande bandet, i 
färd med att paketera vad som ser ut som fisk, ett typiskt kvinnligt 
låglöneyrke. 

Med början på 1970-talet kommer emellertid flera exempel på vad 
som får ses som medvetna utmaningar av könsstereotyper. Social-
demokraternas budskap ”Mer tid för barnen” från 1976 illustreras av 
en sittande man med två små barn i knät (se bilden på nästa sida). Det 
är första tillfället som ett budskap om familjepolitik illustreras med en 
kombination av man + barn. Det sker två år efter det att könsneutral 

föräldraförsäkring införts, och bilden konnoterar ”pappaledighet”. 
Tidigare familjescener har oftast avbildat kombinationen kvinna + 
barn alternativt man + kvinna + barn i mer traditionella roller. Om vi 
jämför med tidigare bilder där män avbildats i egenskap av pappor 
med sina barn, har det typiska varit att mannen är klädd i arbetskläder 
(kostym och slips alternativt overall) vilket markerar en viss distans. 
Högerns affisch från 1964 anspelar på partiets slogan ” ägardemokratin”, 

TRE AFFISCHER FRÅN 1936 visar på hur 
synen på kvinnans roll håller på att 
förändras. Kvinna och barn hör ihop hos 
alla tre partierna, men hos Folkpartiet ges 
kvinnan en egen vilja och handlingskraft: 
det är hon som kan ändra situationen.
Copyright för översta bilden: © Anders 
Beckman / Bildupphovsrätt 2019.

c

INFÖR VALET 1976 kunde en familj på bild 
se ut så här: en pappa med barn. Mer tid 
med barnen kunde det bli också för 
männen med den nya föräldraförsäk-
ringen, även om mammorna i praktiken 
tog ut det allra mesta av ledigheten.
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idén att bredda det privata ägandet och därmed få medborgare som tar 
ansvar och engagerar sig i samhällslivet. På affischen ”Tjäna – äga – 
trivas” sitter en man på golvet med en pojke som leker med klossar. 
Här är pappan närvarande men ser inte ut att vara speciellt delaktig i 
leken. Snarare verkar han kontrollera att sonen gör rätt, medan mam-
man står i bakgrunden och tittar på med minsta barnet i famnen (se 
bilden till vänster). När Folkpartiet kampanjar ”mot våld och nedbus-
ning, för goda hem” 1958 (se bilden ovan) står kvinnan/modern nära 
huset (= hemmet) hållandes en barncykel, medan barnet sitter upp-
krupet på mannens/faderns arm. Mansgestalten står vänd mot kvin-
nan och huset och har antingen just kommit hem eller är på väg att 
vända sig bort för att gå till jobbet. Umgänget med barnet före faller 
mer kortvarigt än i fallet med den pappaledige mannen från 1976. 
Kvinnans plats är med barn och hem medan mannen är kontakten till 
världen utanför; han är den som genom sitt lönearbete ser till att 
mamman kan vara hemma och ta hand om familjen. 1976 är bilden en 
helt annan: pappan är ledigt klädd och ute i naturen. Allt tyder på att 
han är inbegripen i en längre tid med barnen, i lek och utflykt, och att 

FAMILJESCENEN på högeraffischen från 
1964 uttrycker med hjälp av klossarnas 
geo metriska figurer idéerna som låg 
bakom partiets då framträdande paroll, 
”ägardemokratin”.

c

LIBERALERNA är det parti som flest gånger 
av alla lyft fram kvinno- och jämställd-
hetsfrågor på affischerna. Men 1958 
härskade fort farande ett mer traditionellt 
synsätt på könsroller och familjeliv.
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det inte handlar om något undantag. Han har helt enkelt ledigt från 
jobbet för att ta hand om barnen.

Tidigt på 1990-talet förändras partiernas valaffischer som ett ut-
tryck för en professionalisering av valkampanjerna, där fokus i hög 
grad hamnar på att upprätta och bevara partiers och politikers image 
och på att skapa förtroende. I samband med detta blir det vanligare 
med ett språk och en stil som på flera sätt influerats av produktreklam. 
Valaffischerna kom allt mer att präglas av humor liksom av ambiva-
lenta, överraskande och uppseendeväckande sätt att formulera sig och 
illustrera sina budskap. Folkpartiets kampanj 1994 innehöll exempel-
vis jämställdhetsteman som lyftes fram med hjälp av dessa nya grepp 
(se bilden ovan). Kopplingen mellan texten ”Har pappa gjort sitt?” 
och bilden av den nakna gravida kvinnan överlåts till betraktarens 
tolkningsförmåga, liksom hur budskapet ska knytas till Folkpartiets 
politik. Att denna typ av affischer kräver ett visst mått av förkunskaper 
om partiets ställningstaganden och jämställdhetsprofil illustreras  också 
av en annan affisch i samma kampanj med texten ”Alla kvinnor som 
tjänar mer än sina män räcker upp handen!”. 

En slutsats är att de affischer som lyfter fram en könsaspekt, anting-
en genom att uppmärksamma kvinnor och/eller män eller genom att 
uttrycka kvinno- eller jämställdhetsfrågor, under större delen av 1900- 
talet gör det på ett sätt som befäster snarare än utmanar köns roller och 

-stereotyper. De förändringar vi i tidigare studier identifierat beträf-
fande valaffischernas uttryck, som till exempel övergången till mindre 
propagandistiska och mer reklaminfluerade bilder under 1950-talet, 
påverkar inte detta nämnvärt. Det är först under 1980- och framför 
allt under 1990-talet som saker förändras också vad gäller könsstereo-
typer. Det sammanfaller med ett skifte där även andra konventioner 
för valaffischerna bryts. Partierna börjar pröva mer experimentella ut-
tryck, ofta inspirerade av kommersiella budskap. Tvetydighet och 
ironi börjar användas allt oftare på affischerna. 1990-talet är vidare en 
tid då antalet kvinnor i toppolitiken ökar snabbt, vilket inte minst 
avsätter spår i form av partiledarporträtt på affischerna. Det blir också 
under 1980- och 90-talen vanligare att kvinnor avbildas i andra situa-
tioner än de stereotypa. Nu kan kvinnor illustrera olika frågor och stå 
för allmänna väljare, inte bara ”kvinnor” och kvinnofrågor, även om 
stereotyperna fortsatt förekommer. 

Kvinnofrågor och jämställdhetspolitik

Nästa fråga vi tar oss an är på vilket sätt jämställdhet och besläktade 
frågor har gett avtryck på partiernas valaffischer. Jämställdhet som 
term för idén om lika villkor för kvinnor och män börjar användas i 
samhällsdebatten omkring 1970. Dessförinnan har den politiska de-
batten om dessa frågor ofta förts med hjälp av begrepp som exempelvis 
(köns)jämlikhet och likställighet. ”Kvinnofrågor” har förekommit i 
den politiska debatten under längre tid än ”jämställdhet”, och är ett 
samlande namn på politik som framhäver relevansen av kön, om än 
med ett ensidigt fokus. Kvinnofrågor kan syfta på skilda saker inte 
minst ur ideologisk synvinkel. Hit hör konservativa idéer om att 
 kvinnor har en särskild plats och roll i samhället och bör ges utrymme 
att utveckla och bevara denna roll. Ofta handlar sådana budskap om 
kvinnor som barnens fostrare, som bevarare av traditioner och värden 
kopplat till familj och hem. Andra frågor kan också vinklas som 
kvinno frågor med budskapet att stärka/gynna kvinnors intresse som 
sådant (och således inte i sig plädera för jämställdhet som ett generellt 
samhällsvärde). 

I vår undersökning har vi inkluderat affischer som antingen har 
ett uttryckligt jämställdhetstema eller som relaterar till kvinnofrågor. 
Här har vi särskilt koncentrerat oss på de verbala budskapen, även 
om vi också tagit i beaktande att visuella budskap kan säga något om 

I 1994 ÅRS VAL prövade Folkpartiet nya och 
möjligen något provokativa grepp. Bland 
inslagen fanns tvetydiga budskap om ”för 
mycket S & M i politiken”, partiledare i 
brottarlinne och en naken gravid kvinna.
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jämställdhet. De många politikområden som på ett outtalat eller indi-
rekt sätt påverkar jämställdheten har vi däremot lämnat därhän, väl 
medvetna om att bland annat skatte-, utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitik har påverkat jämställdheten mellan kvinnor och män, 
och att förslag inom dessa och andra områden kan ha haft jämställd-
hetsmål. 

Sålunda snävt definierat figurerar jämställdhetsfrågor och/eller 
”kvinno frågor” endast sporadiskt i partiernas valaffischbudskap.  Totalt 
finner vi 32 affischer som har någon form av jämställdhetstema (se 
tabellen s. 330). Det är först från 1960 och framåt som dessa teman 
förekommer med någon regelbundenhet, även om de hela tiden är få 
till antalet och endast utgör runt två procent av alla affischer i riks-
dagsvalen. De fåtaliga affischerna före 1960 utgör alla utom en mer 
exempel på konservativa ”hem och härd”-budskap än på jämställdhet. 
Det speciella och intressanta undantaget är den affisch med temat 
”Utan kvinnor inget folkstyre” (se bilden till höger), som under 
 perioden 1944–48 producerades av den partipolitiskt obundna Kom-
mittén för ökad kvinnorepresentation och användes i flera partiers 
valkampanjer, bland annat högerns. Syftet var att öka kvinno repre-
sentationen i politiken. Betraktar vi affischens budskap som sådant 
kan det sägas lyfta jämställdhetstemat till en ny nivå. Jämställd heten 
görs till en central fråga för demokratin, och även om det inte uttrycks 
explicit kan man läsa affischen som ett budskap om såväl representa-
tionen som röstandet. För att folkstyret ska kunna vara mer än blott 
ett namn, krävs det att kvinnorna deltar som väljare och som valbara 
politiker. Femtio år före ”varannan damernas” illustreras frågan med 
en grupp figurer på väg till riksdagshuset där exakt hälften är kvinnor, 
vilket får betraktas som ganska radikalt. 

Knappt hälften av de affischer som har ett jämställdhetsinnehåll 
bär någon form av specifikt policyförslag: de flesta handlar om lika 
lön för lika arbete. Dessa affischer kommer först under 1990-talet, 
såsom Folkpartiets ”Alla kvinnor som tjänar mer än sina män räcker 
upp handen!” från 1994, eller samma partis version på detta tema i 
2002 års val, ”Ja – män ska ha lika hög lön som kvinnor!” (se bilden 
s. 342). Under 2000-talet har också andra frågor uppmärksammats, 
såsom våld mot kvinnor och könskvotering till styrelser. Övriga halv-
parten har ett mer allmängiltigt kvinno- och/eller jämställd hets tema. 
Exempel på detta är ”Kvinnor och män, alla tjänar på jämställd het”, 
”Rättvisa/likställighet för kvinnor”, ”Kvinnofrigörelse och socialism”, 

FLERA PARTIER använde på 1940-talet 
affischer som den partipolitiskt obe-
roende Kommittén för ökad kvinno-
representation tagit fram. På affischen 
från 1948 står just jämställd representa-
tion i blickfånget. En liknande affisch med 
samma slogan, men med mer fokus på 
kvinnor som väljare än som valda, före-
kom i 1944 års val (se s. 291). Valaffisch: 
© Anders Beckman / Bildupphovsrätt 
2019.

c
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”Bättre för oss kvinnor”. Liberalerna har gjort valaffischer på jäm-
ställdhetstema i 10 av de 17 riksdagsvalrörelserna från 1960 till 2014, 
Vänsterpartiet i 6 valrörelser under samma tid, övriga partier någon 
eller några enstaka gånger (Socialdemokraterna, Centern, Miljöpar-
tiet) eller inte alls (Kristdemokraterna, Moderaterna, Ny Demokrati, 
Sverigedemokraterna). Partiernas rangordning som jämställdhetspar-
tier på valaffischerna stämmer tämligen väl med deras prio ri teringar 
i valmanifesten under samma tidsperiod; här är Libera lerna och 
Vänsterpartiet i särklass i topp. 

Normbrottet som blev norm

Trots att den har sina uppenbara begränsningar – det går exempelvis 
inte att argumentera särskilt mycket på den – är valaffischen en rik 
 källa till förståelse av partiernas kommunikation. Affischen har genom 
sina specifika kommunikativa egenskaper förutsättningar att uttrycka 
 stereotyper i text och bild, men också förutsättningar att utmana 
 sådana stereotyper. Under rösträttens första århundrade ser vi exem-
pel på både könsstereotyper och försök att utmana dem bland de bud-
skap som på något sätt uppmärksammar könstillhörighet. Vi kan kon-
statera att kvinnor generellt sett är ovanligare än män i valaffischernas 
rollbesättning, men att skillnaderna minskar med tiden. Det är först 
från 1990-talet och framåt som kvinnor återkommande ses i generella 
roller bortom de mer traditionella. Det är då som ”normbrottet blir 
norm”, och det blir tydligt att partierna och deras reklambyråer vill 
visa på bredd när det gäller att porträttera olika kategorier av männi-
skor. Väljarna består av såväl kvinnor som män och det är uppenbart 
att partierna på ett medvetet sätt sett till att detta framgår i affisch-
kam panjerna. Vi finner att just 1990-talet utgör en viktig tid av för-
ändring av valaffischerna när det gäller gestaltning av könen och jäm-
ställdhetsfrågorna. Detta är också en tid då jämställdhet lyfts fram i 
politiken, bland annat genom Stödstrumpornas opinionsbildning och 
”varannan damernas”-kampanjer i partierna (se föregående kapitel, 
”Vägen till varannan damernas”). Förändringarna sammanfaller  också 
med en professionalisering av kommunikationen i partiernas valkam-
panjer.

Det är lätt att förstå partiernas vilja att använda kvinnliga gestalter 
i sin kommunikation som ett uttryck för valaffischernas mobiliserande 
funktion. Det är särskilt tydligt under åren närmast efter den  allmänna 
rösträttens införande. Att vända sig direkt till kvinnor med en vädjan 
eller uppmaning om att de ska delta i valet är en uppenbar sådan mobi-
liserande åtgärd, men till de mobiliserande affischerna hör också de 
som explicit lyfter fram två kön genom appeller till ”kvinnor och män” 
och/eller schablonmässiga avbildningar av väljarparet som ska ta ställ-
ning i valet. Behovet av sådana affischer är sannolikt störst under tidi-
ga decennier, och mycket riktigt ebbar denna retorik ut under 1940- 
och 50-talen. Det är dock först runt 1960 som kvinnor och män röstar 
i lika stor utsträckning.

Modersgestalten är som vi sett en annan stereotyp som förekommer 
i de tidiga valkampanjerna. Den har delvis en annan funktion. Här är 

MARIT PAULSEN var redan känd debattör 
och författare med bakgrund som social-
demokrat när hon 1999 valdes in i Europa-
parlamentet för Folkpartiet. I riksdagsvalet 
2002 var hon en av flera ledande partiföre-
trädare som förekom på FP-affischerna.
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det inte omedelbart självklart om adressaterna främst är kvinnor eller 
män, eller bådadera. Dessutom är den retoriska funktionen ofta mer 
negativ. Schablonen med mamman som skyddar sina barn är i valpro-
pagandan gärna ett instrument för angrepp på motståndare med 
skrämsel som syfte. Modersgestalterna är framför allt ett fenomen som 
återkommer under de tidiga decennierna. Från 1960-talet försvinner 
de allt mer, och efter 1988 finns inte något exempel på att kombi-
nationen kvinna + barn avbildas. Detta understryker ytterligare att 
normen förskjutits och att partierna undviker de mest uppenbara 
könsstereotyperna.

Bland de sakfrågor som tas upp finner vi såväl konservativa budskap 
om ”hem och härd” och kvinnors betydelse för familjerna, som olika 
jämställdhetsteman. De senare har oftast uttryckts i mycket generella 
och slagordsmässiga termer. Till sist: det är förstås vanskligt att se 
valet av frågor på affischerna som ett mått på partiernas mer generella 
prioriteringar. En jämförelse med vad partierna tagit upp i sina val-
mani fest under de olika valåren visar ändå på god samstämmighet. 
Bilden av Liberalerna och i något lägre grad Vänsterpartiet som par-
tier med stort intresse för jämställdhet bekräftas också i frågorna som 
lyfts fram på affischerna.

Noter

1. Marion G. Müller, ”Posters, Political”, Encyclopedia of Political Communication, 
red. Lynda L. Kaid & Christina Holtz-Bacha (Los Angeles: SAGE, 2007). Se även 
Stephanie Geise, ”Posters, Political”, The International Encyclopedia of Political Com
munication, red. Gianpietro Mazzoleni (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016), samt 
Jens Elmelund Kjeldsen, Visuel retorik (Bergen: Inst. for Medievitenskap, 2002).

2. En bred genomgång av svenska valaffischer under en hundraårsperiod finns i 
Nicklas Håkansson, Bengt Johansson & Orla Vigsø, Politik i det offentliga rummet: 
Svenska valaffischer 1911–2010 (Stockholm: Carlsson, 2014). 

3. Varken den första kvinnan som var ordförande för ett riksdagsparti, Karin  Söder, 
Centerpartiet (vald 1986), eller den tredje, Folkpartiets Maria Leissner (vald 1995), 
ledde sitt parti i ett riksdagsval.

4. En tänkbar inspiration här är temat Anna själv tredje, en vanlig gestaltning i 
konsten från medeltiden och framåt, där Jesusbarnet avbildas med Jungfru Maria 
och hennes mor, den heliga Anna.
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KVINNOR, MÄN OCH MAKT 
Politikens innehåll och positioner

HELENA STENSÖTA & LENA WÄNGNERUD

”Överallt fanns den manliga makten. Det kändes som om hon levde i 
en värld där hon inte fanns. Allting var styrt av honom.” Så målande 
beskriver Christina Florin, i denna boks inledande kapitel, upplevel-
sen av den svenska staten vid 1900-talets början ur ett kvinnoperspek-
tiv. Då var det endast män som representerade den nätstruktur av 
makt som utgjorde staten och dess institutioner. Men den som våren 
2018 klickade sig fram på regeringens hemsida möttes av ett grupp-
foto där hälften av ministrarna är kvinnor. Samtidigt är det en man, 
statsministern Stefan Löfven, som tronar i mitten av fotografiet. Trots 
att det gått hundra år sedan införandet av allmän och lika rösträtt, 
tillika valbarhet för kvinnor på samma villkor som män, hade vi i 
 Sverige när det fotot togs ännu inte haft någon kvinnlig statsminister. 
Den manliga makten är bruten, men detta kapitel visar på kvar-
dröjande mönster av ”kvinnligt” och ”manligt” i maktens sfär, både 
när det gäller positioner med makt och prioriteringar, det vill säga 
politikens innehåll. 

Positioner med makt

Tidigare kapitel i den här boken har berättat historien bakom dagens 
jämförelsevis höga nivåer när det gäller andel kvinnor i riksdagen. Det 
är inte en utveckling som kommit av sig själv utan det handlar om 
medvetna satsningar från partiernas sida för att bryta dominansen av 
män på olika politiska poster. I valet 1994 blev ”varannan damernas” 
norm för placeringen av kvinnor och män på partiernas valsedlar. 
Detta gällde också för regeringsbildningen; sedan valet 1994 har det, 

Skildringar av historiska skeen-
den speglar ofta samtidens 
olösta problem, farhågor och 
utmaningar. Detta gäller i ännu 
högre grad analyser som pekar 
framåt. De teman som berörs i 
del III rör jämställdhet mellan 
kvinnor och män, partisyste-
mets utmaningar, EU:s framtid 
samt demokratins utbredning i 
världen – skeenden som står 
och väger. Helena Stensötas 
och Lena Wängneruds kapitel 
visar att ”gamla” könsskillnader 
i politiken tycks vara på väg 
tillbaka.  

FYRA NORDISKA STATSCHEFER, INGEN AV DEM 

SVENSK: Vigdís Finnbogadóttir, Islands 
president 1980–1996; Erna Solberg, 
Norges statsminister från 2013; Tarja 
Halonen, Finlands president 2000–2012; 
Helle Thorning-Schmidt, Danmarks 
statsminister 2011–2015.   
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med få undantag, varit hälften kvinnor och hälften män i varje svensk 
regering oavsett partisammansättning. 

År 1947 blev Karin Kock den första kvinnan i regeringen. Under 
1970- och 80-talen var fem–sex, av totalt cirka tjugo ministrar, kvin-
nor. Andelen kvinnor ökade något under det tidiga 1990-talet men 
det var först i och med valet 1994 som andelen blev 50 procent. Övriga 
nordiska länder visar liknande mönster när det gäller andel kvinnliga 
ministrar men detta är undantag i ett globalt perspektiv: år 2016 var 
genomsnittet i världen för andel kvinnliga ministrar 22,8 procent.

Till skillnad från både Danmark och Norge har dock Sverige aldrig 
haft någon kvinnlig statsminister. Finland och Island har haft kvinnli-
ga presidenter. Det finns inte något klart svar på frågan varför Sverige 
i detta avseende skiljer sig från övriga Norden. Men om vi utgår från 
tidigare forskning om partiernas roll för att öka andelen kvinnliga 
politiker är ett tänkbart svar att svenska partier är starkt samman-
hållna organisationer där det ännu inte funnits tillräckligt kraftfulla 
strategier för att få fram kvinnor i det skikt av politiker som blivande 
partiledare och statsministrar vanligen kommer från. Karin Söder, 
Centerpartiet, blev den första kvinnliga partiledaren i Sverige år 1985. 
Sedan 1910-talet har drygt 50 män varit partiledare i svenska riksdags-
partier medan endast åtta kvinnor innehaft den posten (till detta kom-
mer att Miljöpartiet alltid haft ett kvinnligt och ett manligt språkrör). 
I de två partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, som i dag är de 
som mest tydligt aspirerar på statsministerposten, har de kvinnliga 
partiledarna varit kortlivade: Mona Sahlin var partiledare för Social-
demokraterna 2007–2011 och Anna Kinberg Batra för Moderaterna 
2014–15. 

Interna maktpositioner i riksdagen 

Sverige är ett av få länder i världen där andelen kvinnor i det natio-
nella parlamentet varit hög under relativt lång tid (se även kapitlet 
”Att gå och rösta” i del II). Redan i valet 1985 översteg andelen 30 
procent, något som ofta anges som en ”kritisk massa” för att en tidiga-
re underrepresenterad grupp ska kunna agera mer fritt i en organisa-
tion eller institution. I dag använder de flesta forskare i stället 
 begreppet ”kritiska handlingar”, vilket innebär ett markant fokus på 
age ran den som främjar situationen för en grupp som kvinnor. Det 
många forskare vill betona genom att tala om kritiska handlingar är 

att förändringar i jämställd riktning sällan kommer av sig själva och 
att även institutioner med hög andel kvinnor kan vara präglade av 
ojämlika strukturer. Utifrån ett sådant perspektiv är det intressant att 
belysa förändringar i interna maktorgan som riksdagens utskott. 

De formella besluten i riksdagen fattas genom omröstningar i kam-
maren. Dessa omröstningar kan liknas vid toppen på ett isberg där 
endast slutfasen är synlig för ögat. Innan förslagen når kammaren har 
de behandlats på partiernas gruppmöten, i utskotten och i en rad mer 
eller mindre informella sammanhang. Riksdagens utskott har en stark 
ställning då det råder beredningstvång – alla förslag som går till om-
röstning i kammaren måste behandlas i ett utskott – och i praktiken 
är det där som många av förhandlingarna mellan riksdagens partier 
äger rum. Politikerna i riksdagen anser själva att utskotten har stor 
makt och att det bör vara på det sättet. Att vara ordförande eller vice 
ordförande i ett utskott ger extra tyngd, då personer på dessa poster 
leder sammanträden och har stort inflytande över planeringen av 
 arbetet. I riksdagen 2014/18 hade sju av femton utskott en kvinnlig 
ordförande och lika många utskott hade en kvinnlig vice ordförande. 
Sett över en längre tidsperiod är det tydligt att det skedde en föränd-
ring i och med valet 1994. Innan dess var det få kvinnor på dessa 
poster, men efter det valet har nästan samtliga utskott antingen en 
kvinna som ordförande eller vice ordförande. 

Om vi vidgar perspektivet till andra interna maktorgan är det i riks-
dagen 2014/18 endast ett parti av åtta, Vänsterpartiet, som har en 
kvinnlig gruppledare medan fem partier har en kvinnlig vice grupp-
ledare (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpar-
tiet och Liberalerna). Partiledaren är den mest framträdande personen 
i ett parti men gruppledaren i riksdagen har en betydelsefull roll i det 
dagliga riksdagsarbetet. 

Informell makt

Ministerposter, partiledarposter och poster i utskotten handlar om 
formell makt, men hur ser det ut när det gäller kvinnliga respektive 
manliga politikers informella makt? Informell makt är svårare att 
 undersöka men via enkät- och intervjuundersökningar i riksdagen vet 
vi rätt mycket om hur riksdagsledamöterna själva upplever sina möj-
ligheter till makt och inflytande. Undersökningar av möjligheten att 
påverka den egna partigruppens ställningstaganden visar inte på några 
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systematiska skillnader mellan kvinnor och män i dagens riksdag. Det 
märks inte heller några påtagliga skillnader mellan riksdagens kvinnor 
och män om man frågar dem om deras kontakter med andra inflytelse-
rika personer, som ministrar i regeringen eller höga tjänstemän. Ett 
område där det dock finns en skillnad är när man ber ledamöterna 
bedöma sin arbetssituation – om de tycker att den är bra som den är 
eller om den behöver ändras, antingen i grunden eller på vissa områ-
den. De områden som ledamöterna fått bedöma är arbetssituationen 
i riksdagen som helhet, i partigruppen samt de egna personliga arbets-
förhållandena. Det som sticker ut är arbetsförhållandena i den egna 
partigruppen, där kvinnor är mindre nöjda än män. Resultat från 
personliga intervjuer tyder på att detta inte handlar om inflytande 
över sakfrågor, utan mer om missnöje med en norm om vad som är 
”den goda politikern”. En intervjuperson talar exempelvis om

toppstyrning i […] partiet. Ett försök att rätlinjigt försöka få alla att 
agera på samma sätt, som delvis är gammalmodigt och överdrivs be-
hovet av. Det besvärar mig, eller har åtminstone besvärat mig mer än 
att någon annan grupp här [i riksdagen] skulle ha för mycket makt 
och inflytande.1

Den här personen jämför situationen i partigruppen med de begräns-
ningar av arbetet som skulle kunna komma från andra grupper i riks-
dagen. Personerna i de följande citaten riktar in sig på en förväntan 
från partigruppen om att riksdagsledamöter ska vara aktiva på ett 
 särskilt sätt:

Jag tror att man skulle behöva vara mycket mer öppen för att männi-
skor är individuella i hur man vill vara aktiv. I dag är det väldigt 
mycket så att antingen är du inte aktiv alls, eller så ska partiet sluka 
hela dig, all din tid.

Jag tror att man måste, jag tror dels måste man acceptera att män ni-
skor kanske inte vill vara med i tio år eller tjugo år utan dom kanske 
säger så här: ”jag har fyra år av mitt liv som jag vill engagera mig i 
politik”, och då ska man ta tillvara dom då och inte låta människor 
vänta, utan ge dom uppgifter, låta dom vara med […]. Alltså mer av 
den attityden, att man inte sviker om man efter fyra eller fem år säger 
att nu behöver jag trappa ner för nu ska jag göra något annat.2 

Den typ av kritik som framkommer i citaten ovan är vanligare bland 
kvinnliga än manliga politiker, men analyser visar att det också finns 

en generationsaspekt i kritiken av riksdagsuppdraget som något som 
”slukar all tid” och som förväntas vara ett långsiktigt uppdrag. Yngre 
politiker har ett annat förhållningssätt än äldre och ser riksdagsupp-
draget som ett bland många olika sätt att engagera sig på. För äldre 
politiker är riksdagsuppdraget mer av ”juvelen i kronan” under en 
lång karriär. De intervjuer vi hänvisar till ovan är gjorda år 2000, men 
senare undersökningar bekräftar att det är just partigrupperna som 
verkar fungera sämre ur jämställdhetssynpunkt. Yngre kvinnliga poli-
tiker uppger oftare än andra grupper att de blivit avbrutna, fått sitt 
utseende kommenterat eller varit med om att andra ledamöter uttalat 
sexistiska skämt. Hösten 2017 vittnade kvinnliga politiker om före-
komst av sexuella trakasserier under hashtaggen #imaktenskorridorer, 
i samband med #metoo-rörelsen. 

Den övergripande bilden, om man ser till numerär fördelning av 
kvinnor och män på maktpositioner i svensk politik, är dock att det 
skett påtagliga förändringar med minskade könsskillnader över tid. 
Samtidigt är det fortfarande en dominans av män på många av de 
allra viktigaste posterna som statsminister, partiledare och grupp-
ledare. Det finns också en tydligare kritik mot politikens arbetsformer 
bland kvinnor än bland män i riksdagen. 

Politikens innehåll

”Det finns en föreställning om att man måste vara nationalekonom för 
att sitta i finansutskottet.”3 Citatet kommer från en intervju som 
handlar om fördelningen av utskottsplatser i relation till utskottens 
innehållsliga ansvarsområden. Intervjupersonen protesterade mot 
denna föreställning om att man ”måste vara nationalekonom” och 
fortsatte: ”Många uppfattar att man måste ha väldigt stark ämnes-
kompetens på [utskottets] område. Men jag skulle vilja hävda att det 
inte alls är nödvändigt, det är inte säkert att man ens bör ha det.” Den 
här personen ställde specifik ämneskompetens mot betydelsen av 
bredd i erfarenheter. Debatten om hur fördelning av utskottsplatser 
bör gå till är stor och livlig och vi ska nöja oss med att konstatera att 
det finns olika synsätt. Det viktiga i sammanhanget är att utskotten är 
något av ”miniriksdagar” där platser fördelas i förhållande till partier-
nas storlek. I nästa steg är det partierna själva som bestämmer vilken 
ledamot de vill skicka till vilket utskott och därmed avgör partierna 
vad de ser som relevanta kunskaper och erfarenheter. 
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För att på ett överskådligt sätt kunna beskriva förändringar i utskot-
tens sammansättning över tid behöver vi göra förenklingar. Vi har 
delat in utskotten i olika grupper, där utskott som ämnesmässigt ligger 
nära varandra hamnat i samma grupp. Figur 1 visar utvecklingen för 
två grupper under perioden 1971–2018: utskott inom området ”social 
välfärd” respektive ”ekonomi/teknik”. Siffrorna i figuren visar genom-
snittlig andel kvinnliga ledamöter i varje utskottsgrupp för respektive 
mandatperiod (ordinarie ledamöter). 

Figur 1 visar att andelen kvinnor under hela perioden 1971–2018 
varit högre i utskott inom området social välfärd än inom området 
ekonomi/teknik.4 Även om denna uppdelning är tydlig redan under 
1970-talet är det framför allt under 1980-talet och början av 1990-
talet som mönstret av ”kvinnligt” och ”manligt” blir extra synligt: 
mandatperioden 1991/94 var andelen kvinnor i utskottsgruppen  social 
välfärd 49 procent, samtidigt som den var 15 procent i utskottsgrup-
pen ekonomi/teknik, vilket innebär en skillnad på 34 procentenheter. 
Efter valet 1994 var motsvarande skillnad 11 procentenheter (47 pro-
cent kvinnor i gruppen social välfärd och 36 procent i gruppen eko-
nomi/teknik). Allra minst var skillnaden, 8 procentenheter, mandat-
perioden 2006/10. Under mandatperioden 2014/18 har skillnaden 
ökat igen till 13 procentenheter – andelen kvinnor i gruppen social 
välfärd är denna mandatperiod 53 procent mot 40 procent i gruppen 
ekonomi/teknik. 

Resultaten i figur 1 illustrerar att det skett en utjämning när det 
 gäller vilken typ av utskott kvinnliga respektive manliga ledamöter är 
verksamma inom och att valet 1994, återigen, visar sig vara en bryt-

punkt. Vad ligger bakom denna förändring? Det handlar inte enbart 
om att kvinnorna blivit fler, och männen färre, i riksdagen som helhet 
även om det är en del av förklaringen. Genom riksdagsundersökning-
arna, enkäter till riksdagens ledamöter som görs vid Statsvetenskap-
liga institutionen på Göteborgs universitet, vet vi också att föränd-
ringen i valet 1994 i ganska liten utsträckning handlade om ändrade 
önskemål från ledamöterna själva. En viktig del av förklaringen till 
de minskade könsskillnaderna är att efter valet 1991 sjönk andelen 
 kvinnor i riksdagen som helhet (se kapitlen ”Att gå och rösta” och 
”Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation” i del II). Då bildades det 
 feministiska nätverket Stödstrumporna som satte press på partierna 
genom hotet att bilda ett separat kvinnoparti. Detta verkställdes aldrig 
men de etablerade partierna lovade ”varannan damernas” på parti-
listorna. I intervjuer som genomfördes våren 1994, alltså strax före 
valet, säger en av intervjupersonerna: ”Det vore väl katastrof om kvin-
nor nu [i valet 1994] kommer in i riksdagen och det blir så att det blir 
uppdelat i utskotten. Det skulle vara svåra problem. Men i dag tror jag 
att man tänker på sådana saker.”5

Noggrannare analyser stöder förklaringen om att partiernas med-
vetna handlingar i stor utsträckning ligger bakom de minskade köns-
skillnaderna i utskottsplaceringar. Under senare år har vi dock även 
kunnat se vissa förändringar när det gäller ledamöternas egna önske-
mål om utskottsplaceringar så som de kommer till uttryck i de göte-
borgska riksdagsundersökningarna. Tidigare var det mest framträ-
dande mönstret att få manliga politiker önskade sig en plats i något av 
utskotten inom området social välfärd. I dag är även dessa utskott 
efter traktade bland män i riksdagen. Men varför uppstod dessa möns-
ter av ”kvinnligt” och ”manligt” alls från första början? Ett svar är just 
skillnader i önskemål om utskottplacering. Kvinnor har i större ut-
sträckning än män önskat sig till socialt inriktade utskott, men fördju-
pade analyser visar att under 1980-talet, när uppdelningen av utskotts-
platser var som allra tydligast, var det svårare för kvinnliga politiker 
som önskade sig till ”manliga” utskott att få en plats i dessa utskott än 
det var för manliga politiker med motsvarande, omvända önskemål. 
Denna skillnad kvarstod även när man tog hänsyn till hur länge poli-
tikerna suttit i riksdagen.

Som vi skrev ovan visar resultaten i figur 1 att mönstret av ”kvinn-
ligt” och ”manligt” är mer tydligt under mandatperioden 2014/18 än 
till exempel under mandatperioden 2006/10. Det återstår att se om 

Figur 1. Genomsnittlig andel kvinnliga 
ledamöter i utskott inom området social 
välfärd samt ekonomi/teknik 1971–2018.

I området social välfärd ingår socialutskot-
tet, socialförsäkringsutskottet, arbetsmark-
nadsutskottet samt utbildningsutskottet. I 
området ekonomi/teknik ingår finansut-
skottet, skatteutskottet, näringsutskottet 
samt trafikutskottet. Figuren visar genom-
snitt för respektive mandatperiod. Under 
mandatperioderna 1971/73 till 1985/88 
samt 1991/94 var antalet ledamöter i varje 
utskott 15, under övriga perioder 17. 

Källa: Riksdagens ledamotsförteckningar. 
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det handlar om en tillfällig tillbakagång eller om partierna i dag lägger 
mindre vikt vid ”varannan damernas” i utskotten och vi därmed kan 
förvänta oss förstärkta könsmönster i kommande mandatperioder. 

Även på ministernivå har det funnits liknande mönster som i 
utskotten när det gäller vilket departement som kvinnor respektive 
män är ansvariga för. Anne Wibble, Folkpartiet, var Sveriges första 
kvinnliga finansminister 1991/94 och efter valet 2014 blev Magdalena 
Andersson, Socialdemokraterna, finansminister. Dock är våren 2018 
båda ministrarna på Socialdepartementet kvinnor och i Näringsdepar-
tementet är samtliga tre ministrar män. Nämnas ska också att Ut-
rikesdepartementet våren 2018 har tre kvinnliga ministrar och att 
Sverige haft en rad kvinnor på posten som utrikesminister: först var 
Karin Söder, Centerpartiet, som tillträdde 1976, och våren 2018 inne-
has posten av Margot Wallström, Socialdemokraterna. 

Riksdagsledamöternas personliga prioriteringar

Teorin om närvarons politik (se kapitlet ”Att gå och rösta” i del II) 
säger att politikernas bakgrundserfarenhet, och inte enbart deras ideo-
logiska partitillhörighet, har betydelse för deras åsikter och priorite-
ringar. Anne Phillips, brittisk statsvetare och den som formulerat teo-
rin mest tydligt, kritiserar ett ensidigt fokus på de politiska partierna 
som viktiga aktörer i demokratin. Phillips lyfter fram olika områden 
där kvinnors erfarenheter skiljer sig från mäns och poängterar att 
dessa områden inte kommer att få adekvat utrymme på den politiska 
agendan så länge de politiskt valda församlingarna domineras av män. 
Forskning från olika parlament runt om i världen ger stöd för anta-
gandet att kvinnliga politiker i större utsträckning än sina manliga 
kollegor driver frågor om jämställdhet, men även den typ av frågor 
som handlar om att minska konflikten yrkesliv–familjeliv. 

Om vi utgår från de officiellt fastställda jämställdhetspolitiska  målen 
om jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet 
och jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra, går det att konstatera att dagens Sverige inte är jämställt. 
Kvinnor och män arbetar inom delvis olika yrken och det finns skill-
nader i vilken typ av utbildning de söker sig till på gymnasier, univer-
sitet och högskolor. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män och 
vi vet, genom olika undersökningar, att kvinnor känner större oro än 

män för att utsättas för överfall eller misshandel. Dock sker föränd-
ringar över tid som ökar jämställdheten. Kvinnor förvärvsarbetar i dag 
i ungefär lika stor utsträckning som män, och även om kvinnor fort-
farande tar ut större delen av föräldraledigheten ökar män sin andel. 

Tidigare har vi diskuterat vilken typ av utskottplaceringar och minis-
terposter som kvinnliga respektive manliga politiker innehar. Det är 
ett sätt att börja närma sig frågor om politikens innehåll. Ett annat sätt 
att undersöka den kedja av formella och informella möten som utgör 
vägen fram till slutligt beslut – vem det är som tar upp olika frågor i 
olika sammanhang – är att fråga politikerna om deras personliga prio-
riteringar. Genom Göteborgs universitets riksdagsundersökningar 
kan vi följa utvecklingen från 1985 och framåt. En fråga som ställts i 
dessa undersökningar lyder: ”Vilket eller vilka områden inom politi-
ken är Du mest intresserad av?” Det är en så kallad öppen fråga där 
politikerna själva kan skriva ned vad de tänker på och där forskarna i 
efterhand grupperar svaren. I figur 2 redovisar vi andel kvinnliga res-
pektive manliga riksdagsledamöter som svarat ”socialpolitik”, ”famil-
jepolitik”, ”utbildning/forskning”, ”ungdomsfrågor” eller liknande 
områden. Vi har sammanfört sådana svar i en kategori vi kallat ” social 
välfärd”. Detta är områden som på ett särskilt sätt berör kvinnors 
 situation i samhället, genom att kvinnor mer än män arbetar i yrken 
med omsorgsansvar och också ofta har ett större omsorgsansvar i hem-
men. 

Den bruna linjen visar andel kvinnliga ledamöter som angett något 
av områdena i kategorin social välfärd som ett personligt intresseom-
råde, den blå linjen visar motsvarande andel bland manliga ledamöter. 
Analyser visar att under 1980-talet var social välfärd en starkt ”könad” 

Figur 2. Andel kvinnliga respektive man-
liga ledamöter som nämner social välfärd 
som ett personligt intresseområde, 
1985–2014. 

Frågan som är ställd lyder: ”Vilket eller 
vilka områden inom politiken är Du mest 
intresserad av?” – en öppen fråga där 
svarspersonerna själva fått fylla i vilket 
eller vilka områden de tänker på. I figuren 
redovisas den andel som svarat ”social-
politik”, ”familjepolitik”, ”utbildning/
forskning”, ”ungdomsfrågor” eller lik-
nande områden. 

Källa: Riksdagsundersökningarna, Val-
forskningsprogrammet vid Göteborgs 
universitet, Data och dokumentation, 
https://valforskning.pol.gu.se/data#RU.
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fråga. Med det menar vi att könstillhörighetens betydelse slog igenom 
oavsett partitillhörighet, ålder och den tid politikerna suttit i riks-
dagen. Detta betyder dock inte att kvinnliga politiker i alla partier 
varit ense om vilka konkreta förslag de förespråkat. Men om man 
 tolkar resultaten i figur 2 i ljuset av teorin om närvarons politik kan 
de förstås som att kvinnliga politiker i större utsträckning än sina 
manliga kollegor driver frågor som särskilt berör kvinnliga väljare i 
deras vardag. Resultat från väljarundersökningar visar att social väl-
färd är ett område med särskilt hög prioritet bland kvinnliga väljare 
när de tar ställning till sitt partival. 

Ett av resultaten i figur 2 är att skillnaden mellan kvinnliga och 
manliga politiker minskat över tid. År 1985 var det 60 procent bland 
kvinnor i riksdagen som uppgav att de hade något av områdena i 
 kategorin social välfärd som sitt personliga intresseområde medan 
motsvarande andel bland män var 20 procent, en skillnad på 40 pro-
centenheter. År 2010 var skillnaden som minst, 6 procentenheter, 
medan den ökat igen efter valet 1994 till 20 procentenheter; detta år 
uppgav 55 procent bland kvinnor och 35 procent bland män att de 
hade social välfärd som sitt personliga intresseområde.

Ett annat sätt att presentera resultaten i figur 2 är att säga att 
mönstret under perioden 1985–2014 varit relativt stabilt bland kvin-
nor, medan det skett en ökning när det gäller intresset för social   välfärd 
bland män. Fördjupade analyser visar att en del av förändringen bland 
manliga politiker kan hänföras till mäns ökade uttag av föräldraledig-
het. Människors levnadsmönster förändras kontinuerligt och ett om-
råde där det skett ett närmande mellan kvinnor och män i samhället i 
stort är just föräldraförsäkringen. År 1974, första året då det var möj-
ligt för män att ta ut föräldraledighet, var mäns uttag 0 procent,  medan 
andelen ökat till 26 procent år 2015. Allra mest jämlikt är uttaget när 
det gäller vård av sjukt barn, där män står för 38 procent av uttaget. 
Även i riksdagen märks mäns ökade delaktighet i vård och omsorg av 
små barn. Under föräldraledighet inträder en ersättare i riksdagen och 
i ett internationellt perspektiv är det relativt unikt att politiska repre-
sentanter kan vara föräldralediga. Fortfarande krävs det i många län-
der en traditionell manlig levnadsbana för att göra politisk karriär, det 
vill säga att någon annan – en partner eller en nanny – tar en stor del 
av ansvaret för barn och familj eller att man helt avstår från barn.

Teorin om närvarons politik, som vi tidigare diskuterat, handlar om 
att människors livserfarenheter spelar roll för politiska åsikter och 

prioriteringar. Därmed är det rimligt att anta att en ökad omsorgs-
erfarenhet bland män ska ge avtryck i ökad uppmärksamhet på frågor 
inom området social välfärd. Intressant nog uppvisar kvinnliga leda-
möter inte något ökat intresse för sociala frågor efter föräldraledighet 
under ett pågående riksdagsuppdrag. Det kan bero på att de redan före 
inträdet i riksdagen varit föräldralediga och utvecklat ett starkt in-
tresse för sociala frågor. Vi kan också tänka oss att kvinnor, oavsett om 
de varit föräldralediga eller ej, socialiserats i en viss riktning som mot-
svarar ett traditionellt ”kvinnligt” förhållningssätt till politik eller att 
de, som teorin om närvarons politik gör gällande, prioriterar dessa 
frågor för att de särskilt berör kvinnliga väljares situation och kan 
 bidra till att stärka kvinnors position i samhället. 

En annan möjlig förklaring till mäns ökade intresse för området 
social välfärd, som vi endast kan spekulera kring, är att det sedan 
1990-talet skapats en marknad för välfärdstjänster då tidigare offentlig 

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN kan delas lika 
mellan föräldrar sedan 1974. Fortfarande 
tar dock kvinnor ut flest dagar i föräldra-
ledigheten. Retorisk fråga i annons från 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 
2016.   
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verksamhet – främst kommunal – som förskola, skola, vårdhem och 
äldreboenden blivit möjliga att lägga ut på entreprenad. Fortfarande 
är det allmänt fler män än kvinnor som är företagare och den ökade 
privatiseringen kan ha lockat män att politiskt intressera sig för tradi-
tionellt kvinnliga områden. 

Till sist ska vi nämna att ett ytterligare område som visar kvar-
dröjande skillnader mellan kvinnor och män i det politiska arbetet är 
de debatter som hålls i riksdagens kammare. Resultat från perioden 
2002–2010 visar systematiska skillnader i inlägg mellan kvinnliga och 
manliga ledamöter både vad gäller antalet inlägg och deras innehåll. 
Kvinnor gjorde totalt sett färre inlägg än män, och framför allt färre 
inlägg inom traditionellt ”manliga” sakområden som ekonomi,  energi, 
transport och vetenskap. 

Riksdagens sammansättning

De mönster vi diskuterat ovan när det gäller kvinnliga och manliga 
politikers prioriteringar är en sak och den faktiskt förda politiken del-
vis en annan. Gustav Möller, socialminister i Sverige under stora delar 
av 1920-, 30- och 40-talen, brukar ofta framhållas som en manlig 
 politiker med stor betydelse för en rad reformer som stärkte kvinnors 
position i samhället. Ett mer nutida exempel är den tidigare folk-
partiledaren Bengt Westerberg som var en stark förespråkare för den 
första ”pappamånaden” i föräldraförsäkringen. Detta är dock enskilda 
exempel på manliga politiker som varit betydelsefulla. Hur ser de mer 
generella mönstren ut? Finns det forskning som visar att förändringar 
i sammansättningen av folkvalda församlingar, exempelvis vad gäller 
förekomsten av fler kvinnliga politiker, får konsekvenser för faktiskt 
förd politik? 

Om man frågar politikerna själva om de tror att det finns konkreta 
sakfrågor där partiets ståndpunkt förändrats på grund av en ökad 
 andel kvinnliga politiker svarar en majoritet ja, och de frågor som 
framhålls är ofta jämställdhet, familjepolitik, socialpolitik och frågor 
om minskat våld mot kvinnor. En undersökning på kommunal nivå i 
Norge, perioden 1975–1991, visar att utbyggnaden av kommunal 
barnomsorg gick snabbare i kommuner med hög andel kvinnliga poli-
tiker än i kommuner där andelen kvinnliga politiker var låg. En annan 
undersökning, också från Norge, bekräftar att med fler kvinnliga 
 politiker ökar partiernas prioritering av konflikten mellan familjeliv 

och yrkesliv, men de lösningar partierna förespråkar skiljer sig åt; 
 partier till höger på den ideologiska skalan tenderar att förespråka 
marknadslösningar, medan partier till vänster tenderar att förespråka 
lösningar med statlig/kommunal inblandning. I Sverige finns bland 
annat en analys av bakgrunden till den svenska sexköpslagen från 
1999, en lag som kriminaliserar köparen men inte säljaren av sexuella 
tjänster. Den undersökningen visar att den utomparlamentariska 
kvinno rörelsen inledningsvis var den viktigaste pådrivaren för en ny 
lagstiftning men att kvinnor i riksdagen blev viktiga allierade i ett 
senare skede. I denna fråga skedde även en betydande samverkan över 
partigränserna. 

Det finns också länderjämförande studier som undersöker  sambandet 
mellan kvinnors politiska representation och konsekvenser i samhället 
i stort. En studie som omfattar nationella parlament i 31 demokratier 
visar att förtroendet för parlamentet bland kvinnliga medborgare är 
högre i demokratier med hög andel kvinnliga politiker än i demokra-
tier där den andelen är låg. Andra resultat i samma studie visar att 
andelen kvinnliga politiker har betydelse för hur det ser ut i ett land 
när det gäller antal veckor med lagstadgad föräldraledighet och jäm-
likhet i äktenskapslagstiftning. Forskarna använder också olika index 
över politisk respektive social jämlikhet mellan könen, och ser en ten-
dens till att ju högre andel kvinnliga politiker landet har, desto bättre 
är situationen för dess kvinnliga medborgare. 

SCB, Statistiska centralbyrån, gör regelbundet sammanställningar 
av svensk lagstiftning som på olika sätt syftat till att stärka kvinnors 
position i samhället. Dessa sammanställningar visar att under 1800-
 talet kom lagstiftning som gav kvinnor lika arvsrättigheter som män, 
förbjöd män att slå sina hustrur, gav kvinnor kontroll över sina egna 
inkomster och gjorde ogifta kvinnor till myndiga personer. Den obli-
gatoriska folkskolan som etablerades 1842 omfattade både pojkar och 
flickor. År 1901 fick kvinnor rätt till fyra veckors obetald ledighet vid 
barnafödande. Som framgår av bokens tidslinje på s. 12–15 blev även 
gifta kvinnor myndiga personer vid tidpunkten för införandet av all-
män och lika rösträtt.

I stora drag kan man säga att ända fram till 1970-talets början hand-
lade lagstiftningen på området jämställdhet om att göra kvinnor till 
individer på samma villkor som män, och inte bundna till familjen. 
Några exempel är att år 1939 blev det förbjudet att avskeda kvinnor 
på grund av graviditet, giftermål eller barnafödande, och 1951 fick 

GUSTAV MÖLLER (1884–1970) håller första-
majtal år 1944. Hustrun Else Kleen sitter 
på trappan och lyssnar. Möller var social-
minister i olika omgångar under perioden 
1924–1951. Om Kleen, se vidare s. 86–87 i 
kapitlet ”Rösträttens garderob”.
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kvinnor rätt att behålla sitt svenska medborgarskap vid giftermål med 
utländsk medborgare. Denna period, då lagstiftningen likställde kvin-
nor och män, kan sägas ha varit avslutad med införandet av särbeskatt-
ning 1971, det vill säga individuell beskattning av kvinnor och män i 
stället för sambeskattning av gifta par, samt den könsneutrala föräld-
raförsäkringen som infördes 1974 och som gav båda föräldrar, inte 
endast mammor, rätt att ta ut föräldraledighet. År 1975 kom en ny 
abortlag som i princip innebar fri abort till och med artonde gravi-
ditetsveckan. Men även under senare perioder har det tillkommit lagar 
som handlat om att likställa kvinnor och män, så som de ändringar i 
tronföljden 1980 som gav döttrar rätt att ärva tronen och en reform 
från 1989 som öppnade alla yrken för kvinnor, även inom försvaret. 
Lagstiftningen under 1970- och 80-talen handlade dock i stora drag 
om att snabba på olika processer. Under denna period stiftades lagar 
mot könsdiskriminering i arbetslivet, olika jämställdhetsavtal slöts 
mellan arbetsmarknadens parter och läroplanerna i skolorna fick 
jämställdhetsmål. 

Svensk jämställdhetspolitik karaktäriserades länge av ett fokus på 
just kvinnor. Under 1990-talet och 2000-talet har det dock skett ett 
fokusskifte och det har kommit lagstiftning som mer tydligt går ut på 
att ändra mäns beteende, som till exempel införandet av den första 
”pappamånaden” i föräldraförsäkringen år 1995. I dag är tre månader 
reserverade för respektive förälder. 1998 års lag om våld mot kvinnor 
samt 1999 års lag om förbud mot köp av sexuella tjänster ska också 
nämnas i det här sammanhanget. Parallellt med lagstiftning på jäm-
ställdhetens område har det även kommit lagar som underlättat för 
samkönade par, som legaliseringen av samkönade äktenskap år 2009. 
Transpersoners rättigheter har också stärkts och år 2013 ströks exem-
pelvis ett steriliseringskrav för personer som genomgått könskorrige-
ring. Sammantaget kan man säga att lagstiftningen i Sverige allt mer 
gått i en riktning som innebär uppluckring av traditionella könsroller. 

Denna korta resumé av lagstiftning på jämställdhetens område visar 
att lagstiftning som främjat kvinnors situation även skett i perioder 
när kvinnorna varit få, eller helt frånvarande, i de folkvalda försam-
lingarna. Som tidigare framhållits sker mycket arbete internt i partier-
na och ”kritiska handlingar” av kvinnor på mindre synliga platser har 
i olika studier visat sig vara av stor betydelse. Helt klart är att inga 
förändringar hade kunnat ske utan samarbete med manliga kollegor. 
Två områden där det dock är svårt att tänka sig en liknande utveckling 
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utan en stor andel kvinnliga riksdagsledamöter är föräldralagstiftningen 
och sexköpslagen som förbjuder köp men inte försäljning av sexuella 
tjänster. På dessa områden skiljer sig Sverige från många andra jäm-
förbara länder. 

Under senare år har jämställdhetsdebatten i stor utsträckning kom-
mit att handla om hedersvåld och integration. Frågor om löneskillna-
der mellan kvinnor och män, fördelning av betalt och obetalt arbete, 
våld mot kvinnor, är dock långt ifrån lösta.

Drivkrafter till förändring i och utanför riksdagen

Tidigare avsnitt i detta kapitel har handlat om drivkrafter till föränd-
rade könsmönster i riksdagen som dels har sitt ursprung inom riks-
dagen, exempelvis i partiernas strategier, dels i skeenden i samhället i 
stort, som förändringar i människors levnadsmönster och i välfärds-
statens utformning. Vi menar att man schematiskt kan skilja mellan 
inomparlamentariska och utomparlamentariska förklaringar till mönster 
av ”kvinnligt” och ”manligt” i politiken. För att på djupet förstå varför 
vissa mönster växer fram men också avtar i betydelse behövs analyser 
av hur olika drivkrafter samverkar: Vilka erfarenheter har politikerna 
med sig in i riksdagsarbetet? Hur mycket, och på vilket sätt, styr par-
tierna över enskilda ledamöter? Vilken betydelse har påtryckningar 
från utomstående aktörer som medier, kvinnoorganisationer och 
 andra grupper för att åstadkomma förändringar? 

Med inomparlamentariska faktorer menar vi de institutionella och 
aktörscentrerade förklaringar som tar sin utgångspunkt i riksdagen 
och dess olika sammanhang. Partierna spelar en viktig roll här och vi 
har visat hur partier genom medvetna satsningar – ”kritiska hand-
lingar” – kan, om de bestämmer sig för det, förändra sammansätt-
ningen på interna maktpositioner som utskotten. Partier kan också 
förändra sin ideologi och exempelvis bli ”feministiska”, vilket kan 
påverka ledamöternas agerande. Sverige har inte bara ett parti som 
kallar sig Feministiskt initiativ utan ett stort antal partier som kallar 
sig feministiska. Just etiketten ”feminism” har blivit brett omhuldad 
av svenska partier. Något som skiljer Sverige från exempelvis grann-
landet Danmark är att även politiker från partier till höger på den 
ideologiska skalan sluter upp bakom denna etikett. 

Med utomparlamentariska faktorer menar vi faktorer som härrör 
från det omgivande samhället. Det inkluderar förändringar i levnads-

mönster som ger kvinnor och män erfarenheter som är bredare än de 
traditionella erfarenheter som hör till respektive kön. Det kan också 
gälla andra förändringar i samhället, som exempelvis skapandet av en 
ny marknad för privata välfärdstjänster. 

I detta kapitel har vi behandlat mönster som har med politikernas 
könstillhörighet och livserfarenheter att göra. Dessa mönster är gene-
rella beskrivningar och passar inte in på varje enskild kvinna eller man. 
På många områden i politiken är det andra erfarenheter som är vik-
tiga än de som kan kopplas till könstillhörigheten. Det mest slående 
är ändå att skillnader mellan kvinnliga och manliga politiker är så pass 
systematiska när det gäller politikens innehåll och att mönster som 
under en period varit på tillbakagång nu framträder tydligare igen, 
både vad gäller utskottsplaceringar och politikernas egna intresseom-
råden. Genom internationella jämförelser vet vi att Sverige tidigare 
skilt ut sig genom en aktiv strävan efter likhet. I forskningen finns det 
olika perspektiv på de långsiktiga konsekvenserna av olika uppdel-
ningar i ”kvinnligt” och ”manligt” när det gäller politikens innehåll. 
Ur ett perspektiv kan man säga att så länge det finns systematiska 
skillnader mellan kvinnor och män när det gäller levnadsvillkor i var-
dagen kan man förvänta sig att dessa skillnader återspeglas i politiken, 
annars skulle det vara en väldigt speciell sorts politiker som hamnade 
i riksdagen. I detta perspektiv betonas ofta att med en ökad andel 
kvinnliga politiker har det skett tyngdpunktsförskjutningar i det som 
uppfattas som viktiga politiska frågor. Politikens sfär har utvidgats. I 
ett annat perspektiv kan uppdelningar i ”kvinnligt” och ”manligt” ses 
som att vissa förändringar inom vissa områden äger rum när andelen 
kvinnliga politiker ökar, men att män behåller makten över ekonomin 
och därmed över en stor del av politikens grundläggande förutsätt-
ningar.

Vi ska avsluta kapitlet med att återknyta till den spänning som 
 återfinns i många av de tidigare kapitlen i boken och som funnits i 
kvinno rörelsen allt sedan rösträttsrörelsens dagar: huruvida demokra-
tiska rättigheter främst bör ses som en fråga om rättvisa eller som ett 
verktyg för att förändra samhället. Det finns egentligen inte någon 
motsättning mellan dessa synsätt, men i dag när kvinnors politiska 
representation närmar sig mäns i numerärt avseende borde frågor om 
innehåll och samhällsförändring allt mer kunna hamna i förgrunden. 
Två huvudpoänger i detta kapitel är dock att varken numerär eller inne-
hållslig förändring är något man kan ta för givet och att hur jämställd-
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heten i Sverige utvecklas på sikt, både vad gäller fördelning av makt-
positioner och genomförandet av reformer som stärker kvinnors 
situation i samhället, är något politikerna kan påverka, om de vill. 

Noter

1. Shirin Ahlbäck Öberg, Jörgen Hermansson & Lena Wängnerud, Exit riksdagen 
(Malmö: Liber, 2007), 103. 

2. Ahlbäck Öberg, Hermansson och Wängnerud, 103–104.
3. Citatet återfinns i Lena Wängnerud, Politikens andra sida: Om kvinnorepresenta

tion i Sveriges riksdag (diss. Göteborg: Göteborg Studies in Politics 53, 1998), 71.
4. I övriga utskott (de som inte redovisas i figur 1) har andelen kvinnor i genom-

snitt följt andelen så som den sett ut i riksdagen som helhet.
5. Citatet återfinns i Wängnerud, Politikens andra sida, 80.
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NYA, GAMLA 

OCH NYGAMLA SKILJELINJER
Partisystem och samhällskontrakt då och nu

MARIE DEMKER & HENRIK EKENGREN OSCARSSON

Ståndsriksdagens avskaffande och tvåkammarsystemets införande 
1866 kan sägas ha varit startskottet för framväxten av ett modernt 
svenskt partisystem. Det gick trögt till en början. Trots många strids-
frågor – främst kring försvaret men även rösträtten och unionspoliti-
ken – dröjde det innan det började bildas mer sammanhållna grup-
peringar och partier. 

Först i samband med den så kallade tullstriden på 1880-talet kunde 
en övergripande konfliktstruktur börja skönjas: skulle Sverige införa 
tullar på jordbruks- och industrivaror eller fortsätta frihandelspoliti-
ken? Tullstriden var den första sakpolitiska stridsfråga som gjordes till 
föremål för landsomfattande opinionsbildning, valkampanjer och väl-
jarmobilisering. 

Striden tvingade fram ställningstaganden från riksdagsledamöter-
na; protektionister stod mot frihandlare. De omstörtande skeendena 
skulle få långtgående återverkningar på svenskt partiväsende och väl-
jarbeteende. Den snabba industrialiseringen och moderniseringen vid 
1800-talets slut kom att gjuta den fundamentala infrastrukturen för 
partipolitisk konflikt i Sverige under 1900-talet: skiljelinjen mellan 
arbete och kapital och den ideologiska kampen mellan vänster och 
höger.  

I dag – mer än hundra år senare – är konfliktstrukturen i det svens-
ka partisystemet alltjämt den kanske mest endimensionella i världen. 
Men hur har det blivit så? Om den svenska vänster–högerdimensio-
nens ursprung, framväxt, strukturerande kraft, avsaknad av sällskap 

För yngre generationer i Sverige 
är det självklart med ett åtta-
partisystem och tanken på ännu 
fler riksdagspartier är inte långt 
borta. För äldre generationer 
kan såväl Miljöpartiet som Krist-
demokraterna och Sverige-
demokraterna fortfarande upp-
fattas som ”nykomlingar”. Det 
svenska partisystemet var länge 
ett stabilt fempartisystem. 
 Marie Demker och Henrik Eken-
gren Oscarsson beskriver hur 
skiljelinjer kopplade till miljö-
frågor, integration och ett mång-
kulturellt samhälle förhåller sig 
till den vänster–högerdimen-
sion som under lång tid var helt 
dominerande.

PRESSKONFERENS INFÖR KÄRNKRAFTSOMRÖST-

NINGEN 1980. I mitten Ulla Lindström, 
tidigare socialdemokratiskt statsråd, till 
höger Lennart Daléus, sedermera parti-
ledare för Centerpartiet, båda aktiva inom 
Linje 3 som förespråkade en snabb 
avveckling av kärnkraften. Längst till 
vänster LO:s ordförande Gunnar Nilsson.

c
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och tendens att inkorporera från början tvärsgående konflikter hand-
lar detta kapitel. 

Vänster och höger föds 

Den liberala demokratins idéer fick sitt stora genombrott i Europa år 
1789 med franska revolutionen. Oaktat att åren som följde på revolu-
tionen – det så kallade skräckväldet och den därpå följande Napoleon-
epoken – inte på minsta sätt kan sägas vara karaktäriserade av någon 
demokratisk utveckling så var ändå marschen mot Bastiljen och ned-
rivandet av auktoriteten hos kungamakten av Guds nåde helt avgö-
rande för det 1800-tal som i Europa blev demokratins utvecklings-
epok. De franska medborgarna accepterade inte längre att ses som 
kungens undersåtar. Idéerna om mänskliga rättigheter som tillkom 
var och en som individ och medborgare blev omvälvande för den 
 gamla regimen. 

Ursprungligen kommer idén om vänster och höger – vår tids kanske 
främsta bild av den politiska rymden – från det parlamentariska läge 
som uppstod i nationalförsamlingen efter revolutionen. Girondisterna 
satt till höger (à droite) under ledning av Danton. Jakobinerna satt till 
vänster (à gauche) under ledning av Robespierre. Att den politiska kon-
flikten samlades i ett rum och kom att framställas horisontellt – på en 
jämn spelplan – är givetvis ingen tillfällighet. Det var en effekt av den 
sociala revolution som välte vertikala hierarkier över ända. Girondis-
terna representerade en mer pragmatisk, landsortsförankrad gruppe-
ring i politiskt hänseende, medan Jakobinerna hade en radikalare och 
mer statscentrerad agenda. Till höger fanns alltså intressen som önska-
de mer av lokalt förankrade beslut, en långsammare förändring och 
pragmatiska lösningar. Till vänster fanns en centralistisk och radikal 
grupp som ville förändra det franska samhället i liberal riktning med 
hjälp av principiella lösningar. 

Även om det är möjligt att identifiera innehållsliga frön till vår tids 
vänster–högerdimension i dåtidens grundläggande politiska konflikter 
– särskilt när det gäller skillnader i synen på jämlikhet – hade jakobiner 
och girondister i praktiken mycket lite att göra med 1900-talets in-
delning i vänster och höger. Socialismen som idé gjorde politisk entré 
först under slutet av 1800-talet. Fram till dess var det liberalt som stod 
mot konservativt, något som lever kvar i att liberala partier i Norge 
och Danmark heter något med ”venstre” i namnet. 

Men sedan socialismen bildat partier utanför parlamenten och där-
efter genom samarbete med liberala krafter vunnit insteg i parla-
menten, så kom ”vänster” att konnotera en socialistisk agenda medan 
 ”höger” innebar en konservativ agenda. Den liberala rörelsen förblev 
i de flesta europeiska länder delad mellan dessa två poler, ofta i olika 
partier som i Frankrike, men också ofta genom strömningar inom ett 
och samma parti. Socialliberala krafter (mer vänster) tampades oftast 
med marknadsliberala (mer höger). Den vid sekelskiftet 1900 så  starka 
liberala rörelse som drev fram allmän rösträtt och kvinnors rättigheter 
skulle därmed också komma att bli en avsevärt mindre betydelsefull 
politisk kraft under 1900-talets demokratiska utveckling.

DET FRANSKA PARLAMENTETS UPPDELNING 
kom att symbolisera vad vi i dag kallar 
vänster och höger.
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Framväxten av det svenska partisystemet

Samhällsvetarna Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan beskrev 
under 1960-talet den europeiska politiska utvecklingen som två 
 genomgripande omvälvningar – den nationella revolutionen och den 
industriella revolutionen – vilka båda gav upphov till nya och avgö-
rande sociala skiljelinjer i de europeiska samhällena. Beroende på hur 
centrala politiska aktörer – arbetarrörelse, kyrka och elit – förhöll sig 
till dessa nya sociala skiljelinjer kom de olika ländernas mönster av 
politiska konflikter att utvecklas i olika riktning. I Lipsets och Rokkans 
historisk-sociologiska modell är det alltså samspelet mellan politiska 
aktörer och sociala skiljelinjer som förklarar varför olika länder begå-
vats med olika partier och konfliktlinjer. Med hjälp av deras modell 
kan man belysa vilka faktorer som förklarar varför det svenska parti-
systemet utvecklades som det gjorde.

Den nationella revolutionen gav upphov till två skiljelinjer: kyrka–stat 
och centrum–periferi. Nationalstatens framväxande krävde integra-
tion av såväl de religiösa som språkliga minoriteterna. I många fall blev 
perifera områden, i relation till statens centrum, helt enkelt tvingade 
att frånsäga sig språkliga eller religiösa variationer. I Sverige hade 
torne dalsfinnar och samer till en början ingen egen plats i den svenska 
demokratin, och mer nytillkomna delar av landet (som Skåne eller 
Jämtland) präglas än i dag av en starkare separatism än historiskt mer 
integrerade områden. Att Sverige var protestantiskt och hade en stats-
kyrka underlättade integrationen och dämpade kraften i den religiösa 
skiljelinjen. Kyrkans roll som statens förlängda arm gjorde att den 
nådde ut i hela landet, och det andliga budskapet kunde med lätthet 
blandas med ukaser från staten. Kyrkans funktion som folkbokförare 
och statens förlitan på församlingar och socknar för sin skatteuppbörd 
både förenklade och skylde den konflikt mellan stat och kyrka som var 
mycket tydligare till exempel i Frankrike. 

Av de svenska partierna kan egentligen bara Kristdemokraterna 
 sägas på något sätt relatera till dessa två skiljelinjer, och det i den 
mening en att partiet emanerade ur en frikyrklig mylla som konstant 
varit i opposition inte bara till centralmakten utan också till den stat-
liga  kyrkans organisation, makt och penetration. Men det saknas inte 
parti bildningar som har koppling till kyrka–stat eller centrum–peri-
feri.  Lokala och regionala partier som kan sägas på olika sätt represen-
tera periferin i relation till centralmakten är till exempel Landsbygds-

partiet, sjukvårdspartierna i Västra Götaland och de numera för-
svunna populistiska partierna i Skåne, till exempel Skånepartiet, Sjöbo-
partiet och Centrumdemokraterna.

Den industriella revolutionen gav upphov till två andra skiljelinjer: 
arbete–kapital och stad–land. Industrialismen skapade intressekon-
flikter mellan å ena sidan de egendomslösa som endast kunde sälja sin 
arbetskraft och å andra sidan de som ägde produktionsmedlen och 
därmed kunde sälja de varor som producerades i fabrikerna. En helt 
ny arbetsmarknad skapades, urbaniseringen tog fart och lönearbetet 
blev det vanligaste sättet att försörja sig på för manliga medborgare. 
Samtidigt fortsatte den agrara näringen att utvecklas mot större enhe-
ter där lantarbetarna blev en specifik del av den nya arbetsmarknaden. 

INDUSTRIALISMENS INTÅG skapade nya 
politiska skiljelinjer. Interiör från Bolin-
ders Mekaniska Verkstads AB på Kungs-
holmen i Stockholm, omkring år 1900.
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På samma sätt krävde industrialismen en utbyggd infrastruktur, som 
till exempel järnvägar. Många tidigare torpare och drängar fick arbete 
som stenhuggare, körkarlar och rallare. Bönderna, som fortfarande 
producerade livets nödtorft i meningen grunden för mat, kläder och 
bostad, fick en mindre självklar roll på den nya arbetsmarknaden. 
 Export och import av varor (manufaktur) expanderade efter första 
världskriget och behovet av kapital ökade för gemene man. Själv-
hushållning och egen försäljning av lantbrukets varor till städernas 
borgare fick mindre betydelse för den nationella ekonomin samtidigt 
som varuproduktion och handel blev allt viktigare. 

Det svenska partisystemet kom i huvudsak att präglas av intresse-
motsättningen mellan arbete och kapital, den skiljelinje som i detta 
avseende motsvarar vänster och höger. Socialdemokrater, och efter 1917 
vänstersocialister och kommunister, har stått på ena sidan. Höger par-
tiet, och under 1930-talet också nationella och fosterländska krafter, 
har stått på den andra. De liberala partierna, under olika namn, har 
delvis också sina rötter i denna skiljelinje men mer uppenbart i intresse-
motsättningen mellan stad och land. Stadens näringar som handel, 
varuproduktion, utbildning och hantverk representerades av de libe-
rala intressena i olika former, medan landsbygdens agrara näringar – i 
Sverige främst bönder och jordbrukets större intresse organisationer 
– representerades av Bondeförbundet. 

Den svenska enhetsstaten – med en mycket lång historia av själv-
ständighet – utvecklade redan före andra världskriget embryot till vad 
som skulle komma att bli en omfattande välfärdsstat. I det projektet 
deltog utöver socialdemokratin framför allt Bondeförbundet men 
också i varierande utsträckning liberala krafter. Välfärdsstaten, vars 
fundament byggde på en reformistisk arbetarrörelses idéer om hur 
intressemotsättningen mellan arbete och kapital skulle överbryggas 
fredligt, kom att förstärka den svenska politikens endimensionella 
 karaktär. Konflikterna i svensk politik har påtagligt ofta och på ett 
artikulerat sätt handlat om resursfördelningsfrågor, alltså skatter, av-
gifter, pensioner, socialförsäkringar, statliga bidrag och utgifter till 
olika sektorer såsom utbildning, sjukvård med mera, vars syfte är om-
fördelning av resurser från kapitalägande grupper till grupper som 
försörjer sig enbart på löne arbete. Under 1960-talet kom välfärdssta-
ten att inkludera den växande medelklassen i sin omfördelande ambi-
tion. Utgångspunkten var att en stor majoritet av befolkningen skulle 
uppleva att omfördelningen kom dem till del, vilket skapade stöd och 

HUSVAGNSSEMESTER, 1950-TAL. Dalabadets 
campingplats i Trelleborg. Semester 
lag stadgades i Sverige år 1938. Då fick 
alla arbetare rätt till två veckors betald 
semester per år. 1951 förlängdes semes-
terperioden till tre veckor.

c
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tilltro till skattesystem och socialförsäkringar. Med hjälp av samma 
modell skedde den stora omstruktureringen av arbetsmarknaden på 
1970-talet, den så kallade flyttlasspolitiken, som underlättades med 
hjälp av statsbidrag för kommunerna och omställningsförsäkringar för 
individen. Om man jämför med våra skandinaviska grannländer har 
svensk politik ytterst sällan före 1990 under någon längre period 
strukturerats av konflikter mellan centrum och periferi, som i Norge, 
eller mellan landsbygdens och stadens näringar, som i Danmark.

Men efter murens fall och kalla krigets slut i Europa har andra kon-
flikter kommit tillbaka. Särskilt olika nationalistiska och kulturella 
konflikter har blivit allt mer närvarande i många länders partisystem. 
Det svenska partisystemet har trots detta huvudsakligen lyckats be-
vara sin endimensionalitet, alltså att partiernas positioner i viktiga 
politiska konfliktfrågor går att tolka och förstå utifrån skiljelinjen 
arbe te och kapital, eller, som vi säger i dagligt tal, vänster och höger. 
Vi återkommer längre fram i kapitlet till de konflikter som utmanar 
vänster–höger inför hundraårsjubileet av den allmänna rösträttens 
införande.

Vänster–högerdimensionens utmanare

Den sociala skiljelinjen mellan arbetare och medelklass – mellan  arbete 
och kapital – förblev påtagligt ensam om att strukturera konflikterna 
i svensk politik. I många andra västeuropeiska partisystem spelade 
konflikter baserade på region, stad–land, etnicitet, religion och språk 
en stor roll. Så blev det alltså inte i Sverige, som i stället fick ett av 
världens mest endimensionella partisystem. 

Vänster–höger har varit ett framgångsrikt analytiskt verktyg för att 
beskriva och förklara politisk utveckling och förändring i Sverige inom 
såväl partiforskning som väljarbeteendeforskning. Partiers ideologiska 
utveckling och ideologiska manövrerande har kunnat beskrivas på ett 
bra sätt med hjälp av vänster–högerlandskapet. 

Men vänster–höger har inte bara varit ett av de viktigaste förkla-
ringsverktygen för samhällsvetare. Partierna själva har varit flitiga med 
att använda termerna i sin politiska kommunikation både i samband 
med valen och däremellan. Och analyser av väljarnas uppfattningar 
om konfliktstrukturen i partisystemet vittnar om att vänster–höger-
metaforiken är utomordentligt väl etablerad i generationer av  röstande 
väljare. I de svenska valundersökningarna, som utförts av Göteborgs 

universitet och Statistiska centralbyrån sedan 1956, utplacerar väljar-
na villigt och påfallande samstämmigt partierna från vänster till höger 
i den politiska rymden (se figur 1). Signaler om partiernas inbördes 
avståndsförhållanden och förflyttningar längs en tänkt vänster–höger-
dimension har oftast omedelbara konsekvenser för hur väljarna tänker 
sig det politiska landskapet. Några tydliga exempel är Miljöpartiets 
långsamma förflyttning från mitten till vänster, liksom Kristdemokra-
ternas förflyttning högerut längs dimensionen. Några av de förflytt-
ningar som väljarna uppmärksammat och agerat efter är till exempel 
Folkpartiets närmande till Socialdemokraterna i samband med 1994 
års val samt Centerpartiets tydliga högerförflyttning och Modera-
ternas samtidiga vänsterförflyttning efter Alliansens bildande i valet 
2006. Figuren visar också hur blockpolitiken i Sverige blivit mycket 
tydlig i väljarnas mentala bild av partisystemet. Rödgröna partier och 
Allianspartier uppfattas stå långt ifrån varandra samtidigt som det ut-
rymme där flest väljare befinner sig – i mitten av vänster–högerdimen-
sionen – har blivit tommare. 

Vänster–högerdimensionens dominerande ställning betyder givet-
vis inte att det saknats utmanare. I själva verket har aspiranterna till 
att konkurrera med eller, vanligare, komplettera den endimensionella 
konfliktstrukturen varit många genom åren. Utmanardimensioner har 
inneburit en stress för såväl partiorganisationer som regeringar. En del 
av dessa tvärsgående sakfrågedimensioner har resulterat i nya partier. 
I ytterligare andra fall har frågorna lyfts bort från den parlamentariska 
arenan genom att nationella folkomröstningar anordnats.

Figur 1. Svenska väljares genomsnittliga 
placeringar av partierna längs en skala 
från vänster (0) till höger (100), 1979–
2014 (medeltal).

Frågan lyder: ”Man brukar ibland tänka 
sig att partierna kan ordnas från vänster 
till höger efter politisk ställning. På det 
här kortet finns en slags skala. Jag skulle 
vilja att du placerade de politiska parti-
erna på skalan. Ju mer till vänster du 
tycker att ett parti står desto lägre siffra 
väljer du. Och ju mer till höger du tycker 
att ett parti står desto högre siffra väljer 
du.” Skalan går från 0 (”Långt till vän-
ster”) till 10 (”Långt till höger”) med 
mittenalternativet 5, ”Varken till vänster 
eller höger”. Partiernas medeltal har 
multiplicerats med 10 för att undvika 
decimaler i figuren. 

Källa: De svenska valundersökningarna 
1979–2014, Valforskningsprogrammet 
vid Göteborgs universitet, Data och 
dokumentation, https://valforskning.
pol.gu.se/data#SV. Figuren har tidigare 
publi cerats i Henrik Oscarsson & Sören 
Holmberg, ”Issue Voting Structured by 
Left–Right Ideology” (2016).
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Exemplen är många: 1960-talets religiösa etik- och moraldimension 
eller ”vita” dimension (Kristdemokraterna) och småskalighet/stor-
skalighet, 1970-talets energi- och kärnkraftsfrågor (folkomröstning), 
1980-talets gröna dimension (Miljöpartiet), 1990-talets igenkom-
mande vita dimension (Kristdemokraterna), xenofobisk/kosmopoli-
tiska dimension (flyktingmottagning, Ny Demokrati), EU-dimension 
(folkomröstningar om medlemskap och EMU) och jämställdhets-
dimension (Stödstrumporna, så småningom Feministiskt initiativ) , 
följt av 2000-talets allt starkare konflikt kring mångkultur och globa-
lisering (GAL–TAN, Sverigedemokraterna). 

Klasskiljelinjen och dess politiska inkarnation – vänster–högerdi-
mensionen – är fortfarande helt dominerande i analyser av varför 
svenska val slutar som de gör och varför väljare röstar och byter par-
tier som de gör. För att beskriva och förklara väljarbeteende räcker 
vänster–högerdimensionen mycket långt. De kompletterande dimen-
sionerna har dock haft stor betydelse för det svenska partisystemets 
utveckling över tid. Konflikter som delat partierna internt har ofta 
hanterats genom att anordna folkomröstningar, vilket i sin tur många 
gånger inneburit startskottet för nya partier som till exempel Miljö-
partiet och Junilistan. Andra konflikter har inneburit att helt nya par-
tier nått representation i valda församlingar, såsom Kristdemokra-
terna, Ny Demokrati, Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och 
Piratpartiet. 

Den springande punkten för framtiden är om partisystemets struk-
tur och väljarnas möjligheter att påverka den politiska representatio-
nen avlägsnar sig från de avgörande skiljelinjer som präglat det  svenska 
samhällets politiska utveckling. Med nya och korsande dimensioner 
kan nya sociala och politiska skiljelinjer växa fram i befolkningen, 
samtidigt som partisystemets låsta struktur och de politiska partiernas 
professionalisering avskärmar den politiska representationen i de 
 demokratiska institutionerna från de faktiska intressekonflikterna 
bland medborgarna.

Historiskt har vänster–högerdimensionen haft en påtagligt absor-
berande kraft även i Sverige. Rörelser som från början gått på tvärs 
mot den etablerade vänster–högerstrukturen har så småningom kom-
mit att införlivas i den endimensionella strukturen. Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna är två bra exempel på partier som från början upp-
fattats stå utanför de endimensionella strukturerna men som tjugo år 
senare uppfattas som partier till vänster respektive till höger. Analyser 

av utvecklingen av andra länders partisystem kommer till samma slut-
sats: De spatiala metaforerna vänster och höger har visat sig vara högst 
beständiga i tid och rum, liksom den endimensionella tendensen. Nya 
dimensioner förändrar begreppens betydelse. Men termerna vänster 
och höger förblir desamma.

Den kulturella skiljelinjen: GAL–TAN

Alltsedan rösträttens genombrott har vänster–högerskalan alltså varit 
stark i Sverige. Den visar inte några tecken på att själv mattas av när 
det gäller exempelvis förklaringskraft i modeller av väljarbeteende. 
Men i dag är den endimensionella strukturen inte tillräcklig för att 
beskriva och förklara politisk förändring på ett bra sätt. Den ekono-
miska vänster–högerdimensionen behöver kompletteras med framväx-
ande skiljelinjer som berör kulturella värderingar och synen på med-
borgarens roll i ett samhälle. Det kanske mest uppmärksammade 
verktyget för att beskriva detta kallas för GAL–TAN-dimensionen 
(GAL = grön alternativ libertär – eller frihetlig – kontra TAN = tradi-
tionell auktoritär nationalist). 

I Europa har vi sett denna dimension växa fram i spåren av en ökad 
liberalisering och individualisering. När frågor om livsstil, religion 
och kärlek blir föremål för politisk reglering aktualiseras motsättning-
ar mellan medborgare som i ekonomiska och sociala avseenden har 
gemen samma intressen. Inom arbetarklassen, som i någon mening har 
ett gemensamt intresse av fortsatt omfördelning och bibehållen väl-
färdsstat, finns olika uppfattningar om i hur stor utsträckning den 
individuella livshållningen ska tillåtas skilja sig från en majoritets-
norm. Sedan många år visar globala studier av värderingar – forsk-
ningsprogrammet World Values Survey – att svenskar tenderar att 
 värdera individuellt självförverkligande och rationell-sekulära värden 
avsevärt högre, och tra dition och auktoritet lägre, än andra länders 
befolkningar. Under senare år har svensk invandrings- och flykting-
politik politiserats mot bakgrund av inställningen till mångkultur, 
religion, tradition och  familj i Sverige, men liknande politiska skilje-
linjer återfinns i många andra länder. I europeiska partiforskares ana-
lyser har dimensionen benämnts GAL–TAN eller kort och gott den 
kulturella dimensionen. 

Oavsett vad man väljer att kalla denna dimension gäller konflikten 
andra slags värderingsskillnader, byggda kring nationell identitet och 

KÄRNKRAFTSOMRÖSTNINGENS TRE LINJER. 
Tydliga politiska markörer att bära på 
 kläderna och väskan.
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kultur, än de traditionella fördelningspolitiska. Dess främsta känneteck-
en är – förutom en allt starkare åsiktsmässig polarisering – avgörande 
och bestående skillnader mellan olika grupper när det gäller utbild-
ningsnivå, mellanmänsklig tillit och förtroende för samhälls institu-
tioner och samhällseliter. Svensk politik har sedan tidigt 1990-tal i 
större utsträckning än tidigare cirklat kring frågor som rör nationell 
identitet, religion, integration, kulturella olikheter, HBT- och genus-
frågor: frågor som inte utan vidare kan samsas med de traditionella 
fördelningspolitiska vänster–högerfrågorna. 

I dag utövar detta knippe av besläktade sakfrågor stark press på det 
politiska systemet på flera nivåer: inom partier, inom regeringar och 
i riksdagen. Och den stigande konfliktnivån syns tydligt i en om-
fattande omstrukturering av politiska preferenser i den svenska väljar-
kåren.

Huvudtendensen i svenskarnas inställning till ett mångkulturellt 
samhälle är positiv. Genomsnittsväljaren har långsamt under de 
 senaste decennierna blivit allt mer positivt inställd till en sådan ut-
veckling (se figur 2). Men under samma tid har meningsskillnaderna 
blivit större i väljarkåren och frågorna har kommit att politiseras av 
partier, framför allt Sverigedemokraterna men även exempelvis Femi-
nistiskt initiativ och Miljöpartiet. En intressekamp växer fram där 
meningsskillnaderna bottnar i vitt skilda analyser av samhällsutveck-
lingen och de egna möjligheterna att hävda sig socialt, kulturellt, 
 ekonomiskt och politiskt. Globalisering, internationalisering, mång-
kultur och migration bedöms av vissa väljargrupper som övervägande 
positivt för Sveriges framtid och som något som förbättrar de egna 

livschanserna. Samma utveckling bedöms av andra grupper som över-
vägande negativ, skadlig för det svenska samhället och något som för-
sämrar de egna livschanserna. 

Hur kan framväxten av nya konfliktdimensioner förstås? När nya 
skiljelinjer växer fram krävs tre saker för att vi ska anse att vi verkligen 
kan tala om en ny politisk skiljelinje och inte bara en åsiktsdimension 
eller konflikttendens. För det första behöver intressen stå emot varand-
ra så att de kan urskiljas som olika uppfattningar bland medborgarna. 
För det andra ska grupper med olika intressen vara medvetna om att 
de utgör en grupp och uppfatta sig som ett kollektiv. Och för det  tredje 
ska någon politisk aktör mobilisera denna grupps intressen och göra 
sig till språkrör för den inne i det politiska systemet. 

Figur 2. Inställning till ett mångkulturellt 
samhälle bland partiernas väljare 1994–
2014 (medeltal).

Figuren visar de genomsnittliga place-
ringarna längs en skala 0–10 för partier-
nas egna väljare. För att undvika decima-
ler i figuren har medeltalen multiplicerats 
med 10. Antalet svarande för respektive 
grupp av partiväljare varierar mellan 35 
och 679 personer. Folkpartiet bytte namn 
till Liberalerna efter 2014 års val. 

Källa: De svenska valundersökningarna 
1994–2014, Valforskningsprogrammet vid 
Göteborgs universitet, Data och doku-
mentation, https://valforskning.pol.gu.
se/data#SV. Figuren har tidigare publice-
rats i Josefine Bové & Henrik Oscarsson, 
”Attityder till det mångkulturella samhäl-
let 1994–2016” (2017). 

DAGENS STORA STÄDER kännetecknas av 
både social och kulturell mångfald. 
Stockholms tunnelbana 2016.
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Det svenska partisystemet har fått tillökning sedan 1990-talets för-
ändrade politiska diskussion, först med Miljöpartiet men också med 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. I farstun till den natio-
nella politiken utmanar partier som Feministiskt initiativ och Pirat-
partiet. 

Men om såväl Miljöpartiet som Kristdemokraterna, trots att de 
 representerade embryon till nya skiljelinjer, snabbt integrerades i ett 
partisystem som strukturerades av arbete–kapital/vänster–höger, så 
har Sverigedemokraterna inte låtit sig helt infogas i det systemet. 
 Partiet representerar tydligt en väljargrupp vars intressen på den nya 
GAL–TAN-skalan tidigare inte fått plats i partisystemet. SD har 
 visserligen allt mera kommit att placeras in till höger på en traditio-
nell vänster–högerskala, men bibehåller sin position vid den aukto-
ritära polen (TAN) på den kulturella skiljelinjen. Samtidigt har par-
tiet g enom sin mobilisering strategiskt tvingat andra partier att också 
 positionera sig längs en ny dimension, och sålunda ser vi i dag partier 
som står till höger på den traditionella skiljelinjen hamna såväl vid 
den auktoritära som vid den libertära polen på den nya skiljelinjen. 
Väns terpartierna tenderar att positionera sig vid den libertära polen 
men framför allt Socialdemokraterna är i rörelse på denna skilje-
linje.

Med en ny skiljelinje mobiliseras också grupper i en så kallad re
alignment-rörelse. Det innebär att grupper som släppt sina tidigare 
partisympatier eller aldrig haft några fasta preferenser i partisystemet 
nu kommer att organiseras utefter den nya skiljelinjen. Systemet blir 
därför självförstärkande och erbjuder fler alternativ i det svenska 
 partisystemet än tidigare. När konfliktstrukturen begåvas med fler 
 dimensioner öppnas nya möjlighetsfönster: det blir möjligt för de 
äldre partierna att omformulera och omstrukturera sina ideologiska 
lösningar och perspektiv utan att fördenskull hamna i konkurrens-
situationer med sina ”grannar” på vänster–högerskalan, eftersom en 
ny skiljelinje erbjuder en större ideologisk rymd. I Norge och Dan-
mark har partisystemen speglat ett mer mångfacetterat spektrum av 
skiljelinjer sedan lång tid och partierna är där mer vana vid koalitioner 
och allianser som i Sverige kan tyckas oväntade. 

Dock har de nya nationalkonservativa partierna i Europa skapat ett 
särskilt problem för de etablerade partierna eftersom de inte bara för 
in en ny skiljelinje utan också påtagligt ofta bryter mot den etablerade 
politiska diskursen. De nationalkonservativa använder sig av ett popu-

listiskt tilltal där intressekonflikter trycks tillbaka till förmån för en 
retorik som bygger på tankefiguren om en ond elit och ett gott folk. 
En sådan politik adresserar inte bara den nya skiljelinjen avseende 
kulturella värden utan tenderar också att ifrågasätta hävdvunna demo-
kratiska principer, som den liberala demokratins minoritetsskydd, och 
mänskliga fri- och rättigheter, som till exempel religionsfrihet och 
 yttrandefrihet. I statsvetenskaplig mening är populistisk retorik och 
populistiskt tilltal inte grunden för en ny politisk skiljelinje, utan ut-
gör i stället ett hot mot värdegemenskapen kring demokratins grund-
läggande värden, som existensen av en rättsstat, fri- och rättigheter för 
individen, mediernas oberoende, institutionernas opartiskhet samt 
minoritetsskyddet. 

Ett Saltsjöbadsavtal för fred 
i den kulturella dimensionen?

Mitt i skeendet är det svårt att se hur ett nytt samhällskontrakt, ett 
politiskt handslag eller en kompromiss skulle kunna lösa upp de 
växan de motsättningar som i dag finns i det svenska samhället i frågor 
som rör nationens gränser, identitet, mångkultur och migration. Allt 
annat lika är det svårare att kohandla och förhandla i en tvådimensio-
nell än i en endimensionell rymd. Över tid har nya politiska dimen-
sioner kommit att integreras i den dominerande skiljelinjen mellan 
vänster och höger, vilket ändå gjort kompromisser möjliga. Men den 
kulturella dimensionen är inte ny på samma sätt som den gröna eller 
EU-dimensionen var; i stället är det den politiska mobiliseringen av 
den kulturella dimensionen som är ny.

I Sverige har vi under decennier haft väl fungerande och upparbe-
tade sätt att lösa konflikter som har med fördelningspolitik och kon-
flikter på arbetsmarknaden att göra. För en fortsatt utveckling i den 
riktningen krävs att de kulturellt mobiliserade konflikterna får mate-
riell betydelse. Men därutöver krävs också ett nytt samhällskontrakt, 
som för svensk del skulle bygga på avsevärt ökad tolerans och respekt 
för olikheter och samtidigt förutsätta medborgerlig lojalitet mot 
grundläggande demokratiska principer. Den tyske filosofen och socio-
logen Jürgen Habermas har använt termen ”författningspatriotism” 
för en sådan lösning. 

Vi befinner oss 2018 i en situation som inte är olik den som Sverige 
befann sig i under 1920-talet – den epok då den allmänna rösträtten 
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in fördes. Den gången ledde de stora samhällskonflikterna så småning-
om fram till ett nytt samhällskontrakt där fred på arbetsmarknaden 
och en social reformagenda blev framgångsrecept. En sådan utveckling 
är både möjlig och önskvärd.
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Nationella folkomröstningar är 
inte något vanligt inslag i 
svensk demokrati. De två senast 
genomförda har varit relaterade 
till EU – om medlemskapet 
1994 och om euron 2003. I det 
första fallet blev utslaget ett ja 
och i det andra ett nej. Jonas 
Tallbergs och Göran von Sydows 
kapitel tar ett brett grepp och 
skildrar historien bakom Sve-
riges medlemskap, svenska 
 avtryck på den europeiska 
 politiska arenan samt hur med-
lem skapet påverkat förutsätt-
ningarna för demokratin i 
 Sverige. Sedan den brittiska 
regeringens begäran om ut-
träde, i mars 2017, har frågor 
om EU:s framtid ställts på sin 
spets.

FOLKOMRÖSTNINGEN OM EURON 2003 
föregicks av en intensiv debatt, som 
också kom att dela många av de 
politiska partierna.

c

EU-MEDLEMSKAPET 

OCH EU:S FRAMTID 
En ytterligare arena för demokratin

JONAS TALLBERG & GÖRAN VON SYDOW

Sveriges inträde i Europeiska unionen 1995 förändrade förutsätt-
ningarna för svensk demokrati. Före EU-medlemskapet hade demo-
kratin i Sverige utövats suveränt av riksdagen, men med begränsade 
förutsättningar för inflytande över de gränsöverskridande processer 
som påverkar landet. Genom EU-inträdet sammanförde Sverige delar 
av sin beslutsmakt med övriga medlemsländer. Det innebar inskränk-
ningar i riksdagens suveräna utövande av demokratin, men också nya 
kanaler för representation och inflytande i EU:s gemensamma besluts-
fattande. 

Genom EU-inträdet kom rösträtten därmed att utövas på nya sätt. 
För de frågor som avgörs inom EU finns svenska medborgare före-
trädda genom tre kanaler. Medborgarna väljer i nationella val sina 
företrädare inom EU:s mellanstatliga institutioner, däribland minis-
terrådet. Därtill väljer invånarna i Sverige i europeiska val sina före-
trädare i EU:s parlamentariska församling, Europaparlamentet. Röst-
rätten utövas därmed i förhållande till EU:s båda centrala lagstiftande 
organ, rådet och parlamentet. Därutöver finns medborgarnas intressen 
som regioninvånare och arbetstagare företrädda i Regionkommittén 
och Ekonomiska och sociala kommittén. 

Med avstamp i EU-medlemskapets förändrade förutsättningar för 
demokratin och rösträtten tar detta kapitel ett brett grepp om Sveriges 
relation till EU. Vad föranledde Sverige att söka medlemskap i EU? I 
vilken mån och på vilka sätt har Sverige europeiserats sedan 1995? I 
vilken utsträckning har Sverige lyckats utöva inflytande inom EU? 
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Vad innebär EU:s stora utmaningar för Sveriges framtida roll inom 
unionen?

Kapitlet visar att Sverige drygt tjugo år efter inträdet är en djupt 
 integrerad del av EU. Medlemskapet i unionen har lämnat ett be-
stående avtryck i hur svensk politik och demokrati organiseras och 
bedrivs. Men svenska företrädare i EU har också bidragit till att forma 
hur unionens politik utvecklats inom ett stort antal områden, från 
miljöfrågor och sysselsättning till utvidgning och utrikespolitik.  Medan 
statsvetaren Toivo Miljan på 1970-talet beskrev Sverige som en ”mot-
villig europé” och historikern Mikael af Malmborg på 1990-talet an-
vände karaktäristiken ”ståndaktig nationalstat”, är detta i dag en allt 
mindre träffsäker beskrivning. 

Undantaget är Sveriges förhållningssätt till EU:s institutionella 
framtidsfrågor, där svenska regeringar genomgående intagit en av-
vaktande hållning. Frågan om hur EU organiseras är avgörande för 
makt och demokrati i Europa, men på det området har Sverige hittills 
låtit andra länder bestämma riktningen. I den debatt som utlösts av 
Brexit, Storbritanniens beslut om utträde ur unionen, finns dock nya 
förutsättningar för att göra avtryck på EU:s utveckling, med konse-
kvenser för det svenska EU-medlemskapet.

Sverige blir medlem 

När den europeiska integrationsprocessen inleddes av de sex grundar-
länderna var Sverige inte ett av dem. Under de decennier som följde 
dök frågan om svenskt deltagande upp med jämna mellanrum. Vid 
samtliga tillfällen avvisades tanken på svenskt medlemskap med hän-
visning till neutralitetspolitiken och välfärdsstaten i dåvarande Euro-
peiska gemenskaperna (EG). 

Händelseutvecklingen under slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet förändrade emellertid förutsättningarna för medlemskap i 
EG. På det säkerhetspolitiska planet innebar de kommunistiska regi-
mernas fall i Östeuropa, Sovjetunionens successiva upplösning och 
den tyska återföreningen att uppdelningen i två supermaktsblock var 
över. Neutralitetshänsyn utgjorde därmed mindre av ett hinder mot 
EG-medlemskap. Ekonomiskt var Sverige på väg in i en djup kris,
och allmänt spred sig insikten om ekonomins tilltagande internatio-
nalisering, med de problem detta medförde för ett litet och omvärlds-
beroende land att välja sin egen ekonomiska väg. Men även EES- 

förhandlingarna i sig bidrog till att göra medlemskap till ett mer 
attraktivt alternativ, då det efterhand stod klart att EES-avtalet skulle 
komma att formas till EG:s fördel. 

Den svenska regeringens officiella omsvängning i medlemskaps-
frågan kom i samband med en valutakris i mitten av oktober 1990, då 
ambitionen att bli medlem i EG tydliggjordes som del av ett ekono-
miskt åtgärdspaket. Den 1 juli 1991 överlämnade statsminister Ingvar 
Carlsson den svenska medlemsansökan till EG:s ordförandeland 
Neder länderna, men ännu återstod att folkomrösta om medlemska-
pet. 

Folkomröstningen 1994 föregicks av ett intensivt förhandlings-
arbete liksom en omfattande nationell beredning av konsekvenser för 

STATSMINISTER INGVAR CARLSSON överläm-
nar Sveriges ansökan om EG-medlem-
skap den 1 juli 1991.
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Sverige av ett medlemskap. Flera betydelsefulla statliga utredningar 
genomfördes. I EG och våra grundlagar (1993) föreslogs ett antal för-
fattningsändringar. I Suveränitet och demokrati (1994) belystes hur folk-
styret skulle förändras av att gå med i EU. Slutsatsen var att medlem-
skapet påtagligt skulle förändra den nationella demokratin: Sverige 
skulle förlora i ”formell” suveränitet men vinna i ”reell” suveränitet, 
eftersom man genom medlemskapet kunde få inflytande över den 
 gemensamma hanteringen av gränsöverskridande problem som ändå 
påverkade Sverige. 

Efter förhandlingar under den borgerliga fyrpartiregeringens led-
ning förelåg ett färdigt avtal i mars 1994, och den 13 november samma 
år anordnades en folkomröstning. Folkomröstningskampanjen var 
intensiv och polariserande. Centrala teman i kampanjen var frågor 
om nationellt självbestämmande, ekonomiska konsekvenser och neu-
tra litetspolitiken. Tidigare sammanhållna partier och organisationer 
splittrades i grupperingar som företrädde Ja- respektive Nej-sidorna. 
Särskilt regeringspartiet Socialdemokraterna plågades av stora interna 
splittringar, vilka man tillät komma upp till ytan. Det överhängande 
målet var att undvika en total splittring av partiet, vilket en alltför 
stark partidisciplin hade kunnat medföra. 

Folkomröstningen gav en knapp seger för Ja-sidan, som stöddes av 
52,7 procent. Valdeltagandet låg på drygt 83 procent. Med tunga 
 politiska företrädare och stora resurser hade Ja-sidan genomfört en 
stark slutspurt. Den ojämna fördelningen av resurser föranledde viss 
bitterhet hos Nej-sidan under och efter folkomröstningskampanjen. 
Bakom denna seger för Ja-sidan fanns dock klara mönster av skilje-
linjer. Väljare i städer, med högre utbildning, högre inkomster och 
partisympatier till höger tenderade i större utsträckning att rösta 
för ett medlemskap. Dessa grundläggande skillnader i den svenska 
 Europaopinionen har därefter i mångt och mycket bestått. 

Sverige inträdde som medlem i det som nu var EU den 1 januari 
1995, i sällskap med Finland och Österrike.

Sverige europeiseras 

Liksom andra medlemsländer har Sverige efter inträdet i EU ”euro-
peiserats”, såtillvida att integreringen i EU i olika utsträckning på-
verkat det svenska politiska systemet, folkopinionen och partipoliti-
ken, samt svensk politik på centrala områden, som välfärdspolitik, 

säkerhetspolitik och ekonomisk politik. Frågan om Sveriges ”pass-
form” med unionen har stått i centrum för både offentlig debatt och 
akademisk analys av EU-medlemskapets konsekvenser. De förändring-
ar som skett bör samtidigt förstås i ljuset av allmänna omvärldstren-
der, som globalisering, och i jämförelse med det kontrafaktiska scena-
riot att Sverige hade fortsatt bygga sin relation till EU på EES-avtalet.

Varför skulle medlemskapet i EU ha konsekvenser för Sveriges 
politiska liv, och hur känner vi igen sådana effekter när vi ser dem? Av 
den internationella forskningen framgår att andra länders medlem-
skap i EU otvetydigt har påverkat deras inhemska politiska system. 
Den centrala frågan är därför i mindre utsträckning om medverkan i 
EU har politiska effekter, och i större utsträckning vilka dessa konse-
kvenser är och hur de kommer till uttryck. 

Med begreppet europeisering avses konsekvenserna av integration 
och samarbete i EU för utvecklingen av nationella politiska system. 
Dessa konsekvenser inbegriper i ett första led de förändringar som 
följer av krav från EU, och i ett andra led de reformer som genomförs 
i ett land för att förstärka demokrati och inflytande givet påverkan från 
EU. Ett sätt att fånga dessa konsekvenser är att diskutera förändring-
ar inom tre delar av det politiska systemet: polity, politics och policy. 
Polity inbegriper statens organisering i form av statsskick och förvalt-
ning. Politics betecknar partipolitiken och folkopinionen, med grader 
av konflikt och samförstånd. Policy omfattar den konkreta politiken på 
olika sakområden i form av principer, beslut och riktlinjer. EU har 
otvetydigt haft en stor påverkan inom många svenska politikområden, 
vilket inte kan täckas in här men har dokumenterats i en lång rad 
studier och rapporter. Den följande framställningen fokuserar i stället 
på konsekvenser av medlemskapet för dels statsskicket och förvalt-
ningen, dels partipolitiken och opinionen. 

Inför medlemskapet genomfördes ett omfattande utredningsarbete 
kring hur det svenska statsskicket skulle förändras vid inträdet i unionen. 
EU-rättens direkta effekt och företräde framför nationell rätt var vid 
tidpunkten ett känt fenomen. EU-rättens ställning är ett av de särdrag 
som gör EU till ett samarbete som är avsevärt mer djupgående än rent 
mellanstatliga samarbeten. EU-rätten binder medlemsstaterna och vid 
eventuella konflikter mellan nationell rätt och EU-rätt har den senare 
företräde, även om det rör sig om nationell grundlag. Detta sakförhål-
lande har primärt sin bakgrund i ett antal vägledande domar från den 
betydelsefulla EU-domstolen. Utredningen EG och våra grundlagar 
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föreslog att detta sakförhållande skulle tydliggöras i en synlig föränd-
ring av regeringsformen. Utredningens förslag möttes av skarp kritik 
och benämndes raljant för ”plattläggningsparagrafen”. I stället kom 
EU-medlemskapet att få en mindre synlig reglering i regeringsformen. 

I den senaste Grundlagsberedningen, 2004–2008, fanns en vilja att 
tydligare synliggöra det svenska EU-medlemskapet i regeringsformen. 
I den nu aktuella lydelsen, RF 1:10, finns en deskriptiv förklaring om 
att Sverige är medlem i EU samt en bestämmelse om att riksdagen kan 
överlåta beslutanderätt till EU, så länge det inte rör principerna för 
statsskicket. Bestämmelsen fastslår att sådan överlåtelse förutsätter att 
fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket över-
låtelsen sker motsvarar det som ges i regeringsformen och i den euro-
peiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, RF 10:6. 

En återkommande författningspolitisk debatt till följd av EU-med-
lemskapet har kretsat just kring riksdagens roll som lagstiftare.  Eftersom 
ministerrådet är lagstiftare i EU och medlemsstaten Sverige represente-
ras av den svenska regeringen i detta sammanhang har EU-samarbetet 
per automatik medfört en markant förskjutning av makt från riks-
dagen till förmån för regeringen. Å andra sidan har politikområden 
som tidigare var utanför riksdagens räckvidd kommit att bli föremål 
för samråd med riksdagen. 

Den institutionella lösningen för att säkerställa att riksdagen allt-
jämt kan utöva inflytande över Europapolitiken är riksdagens EU-
nämnd. Regeringen behöver samråda med EU-nämnden inför beslut 
i unionen. I vilken utsträckning och på vilket sätt regeringen därmed 
är bunden av riksdagen har varit föremål för diskussion. I ett jäm-
förande perspektiv är EU-nämndens ställning i förhållande till rege-
ringen förhållandevis stark. Likväl är det tydligt att EU-medlemskapet 
har påverkat den svenska parlamentarismen och stärkt regeringsmak-
ten. Denna maktförskjutning till förmån för regeringen har beskrivits 
som att element av maktdelning har återinförts i den svenska författ-
ningen, vilket uppfattats som ett brott mot de författningspolitiska 
idéer som präglar regeringsformen.

Riksdagen har också fått en avgörande roll i genomförandet av de 
beslut som fattas på EU-nivå. I många fall kräver detta att lagstiftning 
antas eller justeras nationellt. Bedömningar av hur stor del av svensk 
lagstiftning som härrör från EU varierar, men uppskattningsvis hand-
lar det om åtminstone en tredjedel. 

Även den svenska förvaltningen har påverkats av EU-medlemskapet. 
Svenska myndigheter har blivit del av en framväxande europeisk för-
valtning. Tjänstemän från svenska myndigheter är ofta djupt involve-
rade i europeiska beslutsprocesser. Denna ”invävdhet” i EU har givit 
upphov till nya utmaningar för styrning och ansvarsutkrävande. Den 
traditionella uppdelningen mellan politik (regeringskansli) och för-
valtning (myndigheter) har luckrats upp, då det inte sällan är förvalt-
ningen som företräder Sverige i EU:s beslutsprocesser. Förvaltningens 
internationalisering har ökat dramatiskt som en följd av inträdet i 
unionen.

Inom Regeringskansliet har det skett en ökad koncentration av 
makt till statsministern och Statsrådsberedningen, som under åren 
sedan inträdet tagit över ledningen och samordningen av den svenska 
politiken i EU, på bekostnad av Utrikesdepartementet och andra fack-
departement. EU-frågor berör inte sällan flera politikområden sam-
tidigt, med följd att de behöver koordineras mellan departementen 
och stämmas av centralt. Därtill har framväxten av en allt mer central 
roll för stats- och regeringschefernas organ Europeiska rådet inneburit 
att statsministern behöver en mer omfattande egen stab i EU-frågor. 

Domstolarna i Sverige har genom medlemskapet fått en unik möj-
lighet till en mer framskjuten position, genom samarbete med EU-
domstolen. Hittills har de emellertid varit försiktiga med att bejaka 
sin roll i EU:s juridiska system och att utnyttja sina möjligheter till 
inflytande över nationell och europeisk rätt och politik.

En andra övergripande aspekt av europeiseringen av Sverige hand-
lar om partipolitiken och opinionen avseende EU-frågor. I fråga om 
partipolitik präglades det första decenniet av det svenska EU-medlem-
skapet av relativt stor samsyn mellan Socialdemokraterna i regerings-
ställning och de borgerliga partierna i opposition. Under denna period 
samarbetade regeringen tätt med EU-skeptiska Miljöpartiet och Vän-
sterpartiet i inrikespolitiken, medan man i Europapolitiken förlitade 
sig på de borgerliga partiernas stöd i EU-nämnden. Som dåvarande 
statsminister Göran Persson vittnar om i sina memoarer: 

Jag tror att få har förstått hur viktig EU-nämnden var för den rege-
ringsmodell som jag valde. I själva verket var det riksdagens EU-
nämnd som gjorde det möjligt för Socialdemokraterna att regera i 
minoritet. […] Man skulle kunna uttrycka det som att Sverige hade 
en samlingsregering kring Europafrågorna under denna tid, eftersom 
det var i EU-nämnden som politiken lades fast.1
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EU-dimensionen i det svenska partisystemet var länge relaterad till 
vänster–högerdimensionen. Utbudet av starkt EU-kritiska partier, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet, återfanns på den vänstra planhalvan. 
I och med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen och Miljöpartiets 
omsvängning till ett EU-positivt parti påminner den svenska parti-
rymden mer om den som återfinns i andra länder inom unionen: de 
starkt EU-kritiska partierna återfinns på vänster–högerskalans ytter-
kanter. Samtidigt finns tendenser till skarpare politiska konflikter 
mellan regering och opposition kring Europapolitiken. Samförstånd 
har ofta kunnat uppbådas kring långsiktiga beslut om fördragsänd-
ringar. När det gäller andra frågor kan det skönjas mer konflikt, vilket 
troligen både har att göra med sakfrågornas karaktär och en skärpt 
blockpolitisk konkurrens under 2000-talet. Exempelvis kunde man se 
att den ”borgfred” som var lätt att uppbåda inför ordförandeskapet 
2001 var betydligt bräckligare under ordförandeskapet 2009. 

Ett politikområde där konfliktnivån mellan vänster och höger har 
skärpts är frågor som berör det breda området sociala Europa och 
alldeles särskilt frågan om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Av 
stor betydelse för fackföreningsrörelsen och socialdemokratin var 
 Lavaldomen, som handlar om vilka villkor som gäller för utstatio-
nerad arbetskraft. Redan under det tidiga 1990-talets omorientering 
hade de sociala frågorna betydelse för socialdemokratins bedömning 
av EU-medlemskapet. Vid förhandlingarna inför Amsterdamfördraget 
betonade den dåvarande socialdemokratiska regeringen starkt dessa 
frågor, liksom i utformningen av den så kallade öppna samordnings-
metoden inom sysselsättningspolitiken. På hemmaplan har konflikten 
om de sociala frågorna både haft en horisontell vänster–högerprägel 
och kantats av motsättningar om huruvida EU bör ha större befogen-
het att ägna sig åt frågor inom detta område. Hösten 2017 inbjöd den 
svenska regeringen till ett informellt toppmöte i Göteborg på detta 
tema. Den inrikespolitiska debatten inför detta möte präglades av rela-
tivt skarpa meningsmotsättningar. 

I någon mening kan man hävda att Europapolitiska konflikter i 
svensk politik har kommit att ”normaliseras”, i den meningen att de i 
ökad grad påminner om inrikespolitiska konflikter. Samtidigt gör de 
parlamentariska förhållandena att det finns ett betydande tryck på 
partierna för att bevara ett samförstånd i syfte att alls kunna föra en 
konstruktiv Europapolitik. 

Men man får inte glömma att EU-frågan var splittrande för flera 

svenska partier under framför allt medlemskapets tidiga år. Denna 
splittring kan delvis förklara varför partierna alltjämt är förhållandevis 
försiktiga med att ta större Europapolitiska grepp. När partierna varit 
internt splittrade eller gått i otakt med sina väljare har de hellre försökt 
undvika EU-diskussioner helt och hållet. De interna motsättningarna 
inom partierna blev särskilt tydliga i samband med folkomröstningen 
om valutaunionen EMU år 2003. Medan Sverige valde att stå utanför 
den gemensamma valutan vid dess införande 1999, krävde frågan om 
ett eventuellt svenskt deltagande alltjämt ett svar. Under det sena 
1990-talet och tidiga 2000-talet var frågan om Sveriges deltagande 
och den lämpliga tidpunkten för en folkomröstning ständigt närvaran-
de. Statsminister Göran Persson tillämpade en vänta-och-se-strategi, 

DET FÖRSTA HALVÅRET 2001 var Sverige 
ordförandeland i EU. På bilden syns 
EU-kommissionens ordförande Romano 
Prodi och Sveriges statsminister Göran 
Persson .



i syfte att bedöma hur EMU, hemmaopinionen och de parti interna 
splittringarna utvecklades. 

Kampanjen inför folkröstningen i september 2003 visade på bety-
dande motsättningar inom flera partier, ofta större än de som varit 
aktuella inför omröstningen om svenskt EU-medlemskap ett decen-
nium tidigare. Även inom Göran Perssons regering var splittringen 
stor, med flera ledande statsråd som kampanjade för ett Nej. Själva 
omröstningen hölls i skuggan av mordet på utrikesminister Anna 
Lindh. Trots spekulationer om motsatsen hade inte mordet någon 
skönjbar påverkan på själva utgången. Nej-sidan vann en komfortabel 
seger med 55,9 procent mot Ja-sidans 42 procent. Valdeltagandet var 
82,6 procent. Till folkomröstningens efterdyningar hörde förnyad 
press på partierna att hantera interna spänningar. I valet till Europa-
parlamentet våren efter folkomröstningen lyckades den nybildade 
EMU-kritiska Junilistan överraska genom att samla hela 14,5 procent 
av rösterna. Junilistan kunde dock sedermera inte upprepa dessa fram-
gångar, utan försvann gradvis som politisk kraft. 

Den svenska opinionen avseende EU har förändrats märkbart över 
tiden (se figur 1). Efter folkomröstningen 1994 vände den svenska 
Europaopinionen tydligt nedåt och under en period hörde svenskarna 
till de mest EU-kritiska befolkningarna i unionen. I samband med det 
svenska ordförandeskapet 2001 skiftade emellertid de opinions mässiga 
styrkeförhållandena och sedan dess har den EU-positiva sidan haft ett 
tydligt övertag. I samband med eurokrisen från 2009 och framåt sjönk 
stödet för EU tillfälligt, men svenskarna tillhör i dag Europas mest 
EU-positiva befolkningar i frågan om medlemskap. 

Samtidigt finns det begränsningar i den svenska befolkningens en-
tusiasm för EU. Opinionen ger inte uttryck för någon påtaglig vilja att 
fördjupa eller utveckla EU-samarbetet. En väldigt liten andel av be-
folkningen stöder exempelvis tanken på ett Europas förenta stater. På 
samma sätt är svenskarnas stöd för deltagande i EMU svagt. I maj 2017 
hade endast 16,5 procent röstat Ja i en folkomröstning.2 Däremot ser 
svenskarna gärna att EU samarbetar mer på miljöområdet och finner 
gemensamma lösningar på flyktingfrågan. Den pragmatiska och 
sakfrågeinriktade hållning som blivit svenska regeringars kännetecken 
i EU återfinns med andra ord även i opinionen.   

De sociala skiljelinjerna i EU-opinionen har i stora drag bestått över 
tid. Personer som har högre utbildning och inkomst, som bor i större 
städer, och som röstar till höger har tenderat att vara mer positiva till 

EU. Förändringar av opinionen tenderar att vara kopplade till ekono-
miska utvärderingar av EU-medlemskapet. 

Med EU-inträdet fick de svenska väljarna se den egna rösträtten 
utvidgas och man fick därmed tillgång till ytterligare en väljararena. 
De första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979. Det är i sam-
manhanget en unik företeelse med ett direktvalt parlament på över-
statlig nivå. Genom de senaste decenniernas successiva för drags för-
ändringar i EU har Europaparlamentet fått kraftigt ökad makt, och 
nuförtiden är parlamentet gemensam lagstiftare tillsammans med 
rådet. Det innebär att Europaparlamentet i lagstiftningsfrågor väger 
lika tungt som alla medlemsstater i rådet tillsammans. Parlamentet 
har även en avgörande roll i granskningen av EU:s exekutiva makt – 
Europeiska kommissionen. 

Väljarna röstar på nationella listor med nationella politiker i valen 
till parlamentet. Själva valsystemet har kommit att bli allt mer enhet-
ligt i Europa, men det är alltjämt de nationella partierna som ansvarar 
för nominering av kandidater. För Sveriges del är hela riket en valkrets 
i Europaparlamentsval. Mandaten fördelas mellan medlemsstaterna 
utifrån en princip om degressiv proportionalitet, vilket innebär att 
mindre medlemsstater är överrepresenterade. Sverige har i dagsläget 
20 ledamöter av totalt 751.

Europaparlamentsvalen kännetecknas allmänt av ett avsevärt lägre 
valdeltagande än nationella val. Trots parlamentets stärkta roll har 
inte Europavalen lockat fler väljare. Trenden i Europa som helhet är 
snarare negativ. Detta har dock i stor utsträckning att göra med att 

Figur 1. Den svenska EU-opinionen  
1991–2017.

Källa: SOM-institutets nationella under-
sökningar 1991–2017, Göteborgs universi-
tet, https://som.gu.se/undersokningar.
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medlemsstatskretsen har utökats, vilket gör att de länder som har 
 obligatorisk röstning väger mindre. Därtill har EU utvidgats till länder 
där valdeltagandet allmänt är väsentligt lägre än i de etablerade demo-
kratierna i väst. En viktig förklaring till det lägre deltagandet i Euro-
pavalen handlar om de otydliga konsekvenserna av valen. Till skillnad 
från nationella val innebär Europavalen inte en möjlighet att återvälja 
eller avsätta en regering, utan ”enbart” en möjlighet att forma den 
politiska sammansättningen i en central EU-institution. 

När valdeltagandet är lågt förstärks skillnader i röstning mellan 
olika sociala grupper. Personer som är yngre och har lägre utbildning 
och inkomster röstar i mindre grad. I Sverige har det låga valdeltagan-
det också kunnat ses som en EU-kritisk protest, det vill säga att EU-
skeptiker har stannat hemma i högre utsträckning. Andra forskare har 
inte funnit stöd för detta i komparativa studier. De grupper som är 
mer EU-kritiska tenderar också att vara grupper som i lägre utsträck-
ning röstar, vilket får större utslag i Europavalen.

De svenska valen till Europaparlamentet har burit samma känne-
tecken som i andra länder: valdeltagandet har varit avsevärt lägre än i 
riksdagsval och större partier (särskilt i regeringsställning) har gjort 
sämre ifrån sig. De fem val till Europaparlamentet som har genomförts 
i Sverige visar samtidigt på två förändringstendenser. Dels har valdel-
tagandet ökat över tiden, med följd att drygt 51 procent deltog i valet 
2014. Dels har debatten i samband med valen i ökad utsträckning 
kommit att handla om politiska sakfrågor, snarare än om Ja eller Nej 
till EU, som var ett framträdande tema i de tidiga Europavalen.

Till Europaparlamentsvalet 2014 infördes en nyordning, varmed de 
europeiska partigrupperna nominerande ledande kandidater (Spitzen
kandidaten) som skulle slåss om rollen som kommissionens  ordförande. 
Denna ordning motarbetades av bland andra den svenska regeringen, 
eftersom den ansågs vara ett steg i federal riktning samt riskerade 
 undergräva kommissionens roll som oberoende institution. De  svenska 
partiernas svala intresse för detta grepp gjorde att nyordningen i stort 
sett förblev okänd för de svenska väljarna.

Sammanfattningsvis förändrade EU-medlemskapet förutsättning-
arna för den svenska demokratin. Att regeringen företräder medlems-
staten Sverige i EU, och att unionen stiftar lagar med överordnad 
 ställning, medför en maktförskjutning på riksdagens bekostnad. EU 
möblerar om i staten – både i relationer mellan institutioner och 
inom institutioner. Medlemskapet har även påverkat det svenska 

VAL TILL EUROPAPARLAMENTET anordnas 
vart femte år. I dessa val är valdeltagan-
det avsevärt lägre än i riksdagsvalen. 
De större partierna brukar ofta få lägre 
röststöd medan mindre partier kan 
lyckas relativt väl.

c
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 partisystemet. De stora spänningar som uppstod internt i de politiska 
partierna efter folkomröstningen 1994 har klingat av. Samtidigt har 
det breda samförståndet över blockgränserna om Europapolitikens 
inriktning minskat med tiden. Som en följd av positionsförändringar 
och Sverigedemokraternas inträde påminner den Europapolitiska 
konflikt rymden i Sverige allt mer om hur det ser ut i andra medlems-
stater. Det folkliga motståndet mot EU har minskat avsevärt över tid 
och är inte längre en begränsande faktor för den svenska Europapoli-
tiken. Men de sociala skiljelinjerna består i huvudsak och stödet för ett 
svenskt EMU-medlemskap har minskat ytterligare efter eurokrisen. 

Svenska avtryck i EU

För medlemsländerna i EU är organisationen den centrala politiska 
arenan för problemlösning bortom nationalstaten. I dag är det få 
 politikområden som inte är föremål för någon form av lagstiftning 
eller samordning inom unionen. EU:s dagordning sträcker sig från 
traditionella samarbetsområden som handelspolitik, jordbrukspolitik 
och socialpolitik till nyare områden som penningpolitik, säkerhets- 
och försvarspolitik och asylpolitik. Besluten inom dessa områden är i 
allra högsta grad politiska och konfliktfyllda, även när frågorna ibland 
framstår som tekniska till sin karaktär. Konkurrerande intressen ställs 
mot varandra och de beslut som fattas får politiska, ekonomiska och 
sociala konsekvenser. 

I vilken utsträckning och på vilka sätt har Sverige som medlemsstat 
gjort avtryck inom EU:s beslutsfattande? Här besvaras denna kom-
plexa fråga med fokus på tre aspekter av svenskt påverkansarbete i EU: 
intressen, förutsättningar och inflytande. 

Varje medlemsstats regering står inför ett val om vilka frågor som 
ska föras fram som nationella intressen i EU. Som medlem har Sverige 
både haft att ta ställning till förändringar i EU som politiskt system 
– såväl utvidgning som fördjupning – och till politikutveckling på 
 unionsnivå – från eurons införande till nya miljödirektiv och utrikes-
politiska ställningstaganden. Vilka har de svenska politiska priorite-
ringarna varit? 

Något förenklat har svenska regeringar valt att prioritera frågor 
som står i samklang med landets position som en medelstor, export-
beroende välfärdsstat med postmoderna värderingar. Trots att den 
politiska inriktningen hos svenska regeringar skiftat flera gånger sedan 

inträdet i EU, har den svenska intresseprofilen varit relativt konstant 
i ett jämförande perspektiv.

De första åren av medlemskap präglades av den uppslitande poli-
tiska striden i samband med folkomröstningen. Studier av Sveriges 
första år som medlemsland pekar på en i stora delar defensiv och re-
aktiv Europapolitik under denna period. De svenska prioriteringarna 
bestod i hög grad av politikområden där Sverige ansåg sig ligga långt 
fram och där europeiskt samarbete utgjorde ett sätt att säkra svenska 
framsteg genom att verka för en liknande utveckling i hela EU. Bland 
dessa områden fanns öppenhet, miljöpolitik, jämställdhetspolitik och 
arbetsmarknadspolitik. Avgörande för den dåvarande socialdemokra-
tiska regeringen var att visa att medlemskapet inte behövde innebära 
att etablerade svenska förhållningssätt övergavs. På det utrikespoli-
tiska planet sökte Sverige utveckla de aspekter av EU:s externa politik 
som tillmötesgick traditionella svenska intressen. Det svenska stödet 
för utvidgningen till Öst- och Centraleuropa och EU:s ”nordliga 
dimension” utgjorde ett sätt att verka för integreringen av de baltiska 
staterna och ett stärkande av Sveriges närområde. På liknande sätt 
bidrog engagemanget för krishantering och konfliktförebyggande till 
att styra EU:s begynnande militära samarbete i en riktning som ansågs 
förenlig med svensk alliansfrihet.

Ordförandeskapet 2001 blev en vändpunkt i Sveriges förhållnings-
sätt till EU som politisk arena. Ordförandeskapet innebar en mer 
framskjuten roll och en möjlighet att sätta avtryck på unionens politik. 
För den dåvarande regeringen erbjöd det också en chans att förklara 
vad den ville med EU och förflytta Sverige bortom ja/nej-debatten. 
Innehållsmässigt valde den svenska regeringen att prioritera de ”tre 
e:na”: enlargement, employment, environment. Dessa var väl förenliga 
med den politik som Sverige fört sedan inträdet. Men det politiska 
anslaget var annorlunda. Ansvaret att leda EU förde regeringen, under 
ledning av den nyblivne Europaentusiasten Göran Persson, mot en 
mer offensiv och aktiv Europapolitik.

Vid sitt tillträde hösten 2006 deklarerade den borgerliga fyrparti-
regeringen en ambition om att Sverige skulle tillhöra kärnan i EU-
samarbetet. I viss utsträckning innebar regeringsskiftet att tyngd-
punkten i fråga om prioriteringar försköts genom ökad betoning av 
den inre marknaden och minskad betoning av EU:s sociala dimension. 
Samtidigt kvarstod svenska prioriteringar som ambitiös miljöpolitik, 
fortsatt utvidgning, reformerad jordbrukspolitik och ökat samarbete i 
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Östersjöområdet – frågor där det råder stor politisk samsyn. Exempel-
vis överensstämde de frågor som den borgerliga regeringen priorite-
rade vid Sveriges ordförandeskap i EU 2009 i stor utsträckning med 
de frågor som stått i centrum för ordförandeskapet 2001 under social-
demokratiskt styre. Kontinuiteten har i betydande grad fortsatt med 
den rödgröna regering som tillträdde 2014 och som i EU-samman-
hang prioriterat jobb och tillväxt, miljö och klimat, samt – påkallat av 
flyktingkrisen 2015 – en solidarisk flykting- och migrationspolitik.

Gemensamt för svenska regeringar, oavsett partifärg, har också
varit en avvaktande hållning i EU:s institutionella framtidsfrågor. 
 Sedan mitten av 1990-talet har EU varit involverat i en tämligen 
 konstant reformprocess där regeringskonferenser och fördragsför-

ändringar avlöst varandra. De senaste betydande inslagen i denna 
 process var Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 och eurozonens 
fördjupning sedan 2010. Med Storbritanniens beslut att utträda ur EU 
har återigen frågan om hur unionen bör utvecklas institutionellt 
hamnat på den politiska dagordningen. Trots att institutionernas 
sammansättning är avgörande för makt och demokrati i EU, har 
svenska regeringar avstått från att aktivt driva institutionella frågor. 
En källa till denna tveksamhet att formulera politiska visioner kan 
vara Sveriges närman de till EU utifrån pragmatiska och nyttorelaterade 
motiv, att jämföra med de kontinentaleuropeiska ländernas historiska 
erfaren heter och politiska idétraditioner.

Möjligheten för Sverige att få gehör för nationella intressen i EU 
har präglats av såväl formella som informella förutsättningar. En central 
grund för fördelningen av formell makt mellan medlemsstaterna är 
de beslutsregler som används inom EU: enhällighet och kvalificerad 
 majoritet. Enhällighet innebär att alla medlemsstater måste vara 
 överens. Denna beslutsprincip ger alla parter samma rätt att inlägga 
veto mot förslag och tenderar därför att gynna de parter som inte 
besitter omfattande maktresurser i övrigt. Kvalificerad majoritet, å 
andra sidan, innebär att medlemsstaternas röststyrka har viktats med 
utgångspunkt i deras respektive befolkningsmängd, vilket innebär att 
EU:s folkrika länder formellt har större möjligheter att påverka beslut. 
Sedan Sveriges inträde i unionen har utvecklingen gått tydligt mot 
kvalificerad majoritet som beslutsprincip, pådrivet av en önskan om 
bibehållen beslutseffektivitet trots ett ökat antal medlemsländer. De 
nya röstreglerna som infördes i Lissabonfördraget, men som trädde i 
kraft med viss fördröjning, medför en ytterligare förstärkning av de 
större medlemsstaternas röstmakt. Konsekvensen har blivit minskat 
formellt inflytande för EU:s små och medelstora medlemsländer, 
 Sverige inkluderat. 

Men jämte de formella omständigheterna finns informella förutsätt-
ningar. Trots att EU:s små och medelstora länder har en sämre formell 
utgångspunkt finns otaliga exempel på hur de utövat större inflytande 
än förväntat. I stället har informella maktresurser som expertis, enga-
gemang och erfarenhet varit avgörande. I det svenska fallet har ofta 
framhållits hur landet i kraft av ambition och kompetens försökt inta 
en ledande position i utvecklingen av EU:s arbetsmarknadspolitik, 
miljöpolitik, jämställdhetspolitik och konsumentskyddspolitik, men 
också i relationerna runt Östersjön och i förhållande till Ryssland. 

JA-SIDAN vann en knapp seger vid folk-
omröstningen om svenskt medlemskap 
i EU den 13 november 1994.
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Omvänt har Sveriges euro-utanförskap framhållits av svenska företrä-
dare som en nackdel vid förhandlingar inom EU, och forskningen ger 
visst stöd för tanken att så skulle vara fallet, men då företrädesvis i 
ekonomiska frågor. Svenska regeringar har ibland också fått kritik för 
att i alltför liten utsträckning prioritera mellan olika sakfrågor, utifrån 
tanken om att små och medelstora länder måste koncentrera sina 
 resurser och anspråk för att nå förhandlingsframgångar.

Ett sätt att mäta dessa informella maktresurser är begreppet ”nät-
verkskapital”, som uttrycker hur attraktiv en stat uppfattas vara som 
samarbetspartner i EU. En systematisk undersökning av medlems-
ländernas nätverkskapital av statsvetarna Rutger Lindahl och Daniel 
Naurin, upprepad vid ett flertal tillfällen, visar att Sverige kommer 
mycket väl ut. Sverige, Danmark och Nederländerna är tre medelstora 
länder som alla är mer eftertraktade som samarbetspartner än vad 
deras formella röststyrka och ekonomiska vikt skulle få oss att för-
vänta.

Nätverkskapital är betydelsefullt eftersom det kan förväntas på-
verka förutsättningarna för ett land att ingå i koalitioner inom EU. 
Koalitioner utgör en möjlighet att bygga makt ihop med andra länder 
och uppnå resultat tillsammans som inget land kunde åstadkommit på 
egen hand – något som är särskilt viktigt för de små och medelstora 
länderna, som står relativt svaga på egen hand. Svenska regeringar har 
sedan inträdet i EU ingått i tre former av koalitioner: ett institutiona-
liserat samarbete med de nordiska (och så småningom baltiska) med-
lemsstaterna, partipolitiska nätverk inom ramen för de europeiska 

partifamiljerna, samt sakfrågespecifika allianser, som varierar beroen-
de på fråga och bygger på mer flyktig intressegemenskap. 

Sammantaget har dessa koalitioner gett upphov till ett samarbets-
mönster där Sverige företrädesvis bildat allianser med andra nordliga 
medlemsländer, framför allt Danmark, Finland, Nederländerna och 
Storbritannien, men även Estland, Lettland och Litauen. Det nord-syd-
öst-mönster som skildras i figur 2 har varit kontinuerligt sedan öst-
utvidgningen. Som stora och inflytelserika medlemsstater har  också 
Tyskland och Frankrike varit prioriterade samarbetspartner från svensk 
sida, men dessa länder har omvänt varit något mindre angelägna om 
att samarbeta med Sverige.

I vad mån har Sverige utifrån dessa intressen och förutsättningar 
lyckats utöva inflytande inom EU? Det går att peka på många enskilda 
fall där Sverige har påverkat de frågor som blivit föremål för  diskussion 
i unionen och inriktningen på de beslut som fattats. Exempel inklu-
derar sysselsättningskapitlet i Amsterdamfördraget, östutvidgningen, 
EU:s öppenhetsregler, nya internationella frihandelsavtal och om-
förhandlingen av EU:s utstationeringsdirektiv. Omvänt har Sveriges 
avvaktande hållning i frågor om EU:s institutionella framtid placerat 
landet i en reaktiv position som inte gynnat dess inflytande på detta 
område. Med en betoning av värdet av status quo har svenska regering-
ar kritiserats för att vara ambitions- och visionslösa i institutionella 
frågor.

Ett mer systematiskt sätt att fånga Sveriges inflytande söker fast-
ställa i vilken utsträckning som EU-beslut överensstämmer med de 
intressen som Sverige uppgivit vid förhandlingarnas start. Denna 
forskning ger en företrädesvis positiv bild av Sveriges inflytande i EU. 
Små och medelstora länder har i allmänhet förvånansvärt stort in-
flytande i unionen – och bland de mest framgångsrika finns Sverige. 
Statsvetarna Javier Arreguis och Robert Thomsons studie av 70 lag-
förslag före och efter EU:s östutvidgning visar att Sverige var det land 
som bäst uppnådde sina intressen åren före 2004, medan resultatet 
åren efter utvidgningen var betydligt sämre. En studie av statsvetaren 
James Cross av 14 lagförslag presenterade mellan 2004 och 2008  finner 
dock att Sverige även under den senare perioden lyckades väl i att 
uppnå sina intressen. Lindahl och Naurin visar att när medlemsstater-
nas representanter själva får ranka de länder som haft mest inflytande 
över förhandlingsutfallet inom EU:s ministerråd, hamnade Sverige 
2012 på en fjärdeplats efter Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Figur 2. Grafisk återgivning av koalitions-
mönster i EU år 2006.

Källa: Daniel Naurin & Rutger Lindahl, 
”East-North-South: Coalition-building in 
the Council before and after Enlarge-
ment” (2008).
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Sammanfattningsvis har svenska regeringar fört en politik med 
pragmatiska förtecken, där avtryck inom svenska sakpolitiska hjärte-
frågor prioriterats, medan bidragen till EU:s institutionella utveckling 
varit begränsade. Sverige har varit en allmänt uppskattad allierad, men 
företrädesvis förlitat sig på samarbete med nordliga grannländer och 
Storbritannien för att nå framgång. 

Framtiden 

År 2018, när vi i Sverige ser tillbaka på rösträttens århundrade, ligger 
framtiden för EU mer öppen än någonsin tidigare. Kommissionens 
ordförande Jean-Claude Juncker talade hösten 2016 om en ”existen-
tiell kris”, medan han bara ett år senare tyckte sig se att EU hade ”vind 
i seglen”. Storbritannien är på väg att lämna unionen. Hanteringen av 
flyktingkrisen från hösten 2015 har visat på en bristande sammanhåll-
ning inom EU. Samtidigt har samarbetet inom ramen för eurozonen 
fördjupats under krisen. Politiska partier med starkt EU-kritisk profil, 
inte sällan i kombination med nationalism, vinner stöd i många län-
der. Särskilt i de länder där partier av detta slag vunnit regeringsmak-
ten syns nationellt motstånd både mot EU och unionens grundläg-
gande värderingar. I sammanhanget talas det om att EU lider av en 
värderingskris. För vissa framstår dessa förändringar som system-
hotande kriser, som riskerar att bryta sönder samarbetet. Andra beto-
nar att unionsmaskineriet fortfarande fungerar och att EU historiskt 
tenderat att fördjupa samarbetet i samband med kriser. Vad betyder 
dessa parallella utvecklingstendenser för Sverige? I följande avsnitt 
fokuseras främst på vilken betydelse som Brexit och eurozonens för-
djupning har för Sveriges roll i EU:s framtidsdebatt. 

I juni 2016 röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att landet 
ska lämna EU. Därmed inleddes processen mot ett brittiskt utträde ur 
EU – en ”brexit”. I efterdyningarna till folkomröstningen talades det 
om en tänkbar dominoeffekt där fler länder skulle följa britternas 
 exempel, något som inte skett. I stället har EU27 – de nuvarande med-
lemsländerna minus Storbritannien – hittills haft överraskande lätt att 
enas om ett förhållningssätt till det brittiska utträdet. Det opinions-
mässiga stödet för EU ökar dessutom i så gott som alla medlemsstater. 
För Sveriges vidkommande har Brexit stor betydelse. Storbritannien 
har varit en mycket nära allierad i EU. Länderna har delat en grundsyn 
på EU som ett i huvudsak mellanstatligt samarbete, där en restriktiv 

EU-budget, värnandet av den inre marknaden, förespråkandet av 
 frihandel samt en skepsis mot en alltför omfattande befogenhetsöver-
föring till europeisk nivå varit bärande gemensamma preferenser. I 
fördragsändringsprocesser och framtidsdebatter har Sverige och Stor-
britannien intagit liknande positioner. Bägge länderna har tenderat 
att vilja motverka större integrativa steg. 

Studier visar att Sverige är den medlemsstat som i förhandlingar 
oftast intagit gemensamma positioner med Storbritannien och som i 
högst utsträckning röstat som Storbritannien i ministerrådet. En kon-
trafaktisk analys av Narisong Huhe, Daniel Naurin och Robert Thom-
son av hur de politiska utfallen i beslutsprocessen skulle ha blivit utan 
Storbritannien som medlem visar att skillnaderna inte hade varit 
 särskilt påtagliga. Dock hade den politiska inriktningen gått mot mer 
reglering och subventioner. Studien visar att det svenska nätverks-
kapitalet kommer att försämras mest av alla medlemsstaters efter 
Brexit. De kvarvarande större medlemsstaterna får efter utträdet både 
ökad röstvikt och en allt mer central roll i ministerrådets nätverk. För 
svenskt vidkommande blir det avgörande att bygga koalitioner och 
utveckla strategier som kan kompensera för de sämre förutsättningar 
som Storbritanniens utträde kommer att leda till. I eftertankens 
kranka blekhet stiger nu de fram som pekar på att Sverige alltför 
 entydigt prioriterat den brittiska alliansen i EU-arbetet och att man 
bör dra lärdomar av detta inför framtiden.

Hur EU kommer att förändras till följd av Brexit är ännu inte känt. 
Den genomgripande förändring av unionen som Storbritannien för-
väntat sig skulle följa efter deras utträde verkar inte ske. Snarare verkar 
insikten från de brittiska utträdesförhandlingarna vara hur djupt 
sammanflätade de europeiska staterna är genom EU och hur svårt det 
är att ”återta kontroll” och återupprätta nationellt själv bestäm mande 
i en värld av starkt ömsesidigt beroende. Samtidigt är de mer lång-
siktiga konsekvenserna för EU inte kända. Kommer fördjupningen av 
unionens kärna att provocera fram centrifugala tendenser, där länder 
i den europeiska periferin distanserar sig från samarbetet? 

En andra viktig framtidsfråga är hur relationen mellan eurozonen 
och de övriga medlemsstaterna utvecklas. De betydande reformer som 
genomförts som svar på eurokrisen har bidragit till att tydligt fördjupa 
det ekonomiska samarbetet inom eurozonen. I den nu aktuella debat-
ten finns därutöver förslag om att inrätta ett särskilt parlament för 
eurozonen och ett europeiskt finansdepartement. Dessa idéer får 
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 självklart också konsekvenser för de medlemsländer som inte deltar i 
eurozonen. Att det största medlemslandet utanför den gemensamma 
valutan, Storbritannien, lämnar unionen förändrar därtill balansen 
mellan eurozonen och EU27. Detta är, i synnerhet för de medlems-
stater som inte har euron, en betydande framtidsfråga att förhålla sig 
till. För Sveriges vidkommande tillkommer att de övriga länderna 
 utanför EMU inte tillhör de mest likasinnade. Ett EU som ännu tyd-
ligare rör sig i olika hastigheter gör också rimligen att ländernas in-
gångsvärden i en diskussion om unionens framtid skiljer sig åt.

Genom sin motvilja mot att delta i integrationens alla steg har 
 Storbritannien drivit på möjligheten för medlemsstaterna att använda 
undantag (optouts). Inom många av de politikområden som de  senaste 
decennierna har vuxit sig allt viktigare inom EU, däribland euron och 
det rättsliga samarbetet, deltar inte Storbritannien fullt ut. Tillsam-
mans med de utökade formella möjligheterna för vissa medlemsstater 
att gå före i fördjupade samarbeten har detta bidragit till ett EU som 
går i flera hastigheter. I vissa diskussioner om EU efter Brexit fram-
hålls att det skulle vara svårare, särskilt för mindre medlemsstater, att 
söka undantag från nya initiativ eller bestämmelser. Syftet skulle vara 
att skapa mer sammanhållning och lojalitet. Det finns dock en parallell 
och motsatt diskurs om att EU bör utvecklas till en ”flexibel union”, 
där medlemsstaterna själva kan bestämma inom vilka områden man 
vill samarbeta. 

Ser man på initiativ som tagits inom EU på senare tid har Sverige 
ställt sig utanför det fördjupade samarbetet inom Europeiska åklagar-
myndigheten (EPPO), medan man – efter viss tvekan – anmält sin 
intention att delta i det permanenta strukturerade samarbetet på det 
militära området (PESCO). Initiativ av detta slag aktualiserar det 
 bytesförhållande som stod i centrum för debatten om svenskt EU-
medlemskap avseende formell kontra reell suveränitet. Om man beto-
nar nationell handlingsfrihet kan tankar om en flexibel union där 
medlemsstater ansluter sig till valfria samarbetsområden framstå 
som tilltalande. Risken är emellertid att möjligheterna till reellt in-
flytande reduceras. Om den största fördelen av ett fullt EU-medlem-
skap ligger i att ha en plats vid bordet och kunna påverka framtagandet 
av nya regler, är det också av betydelse att verkligen kunna medverka 
aktivt vid de tidpunkter som inriktningen avgörs. Om man förhåller 
sig  reaktiv får man i stället ta ställning till beslut som andra tagit 
fram.

EU:s pågående framtidsdiskussion hämtar sin näring ur flera källor. 
De senare årens kriser har blottlagt ofullständigheter i det europeiska 
bygget, vilket har medfört en stigande medvetenhet om att gemen-
samma problem kräver gemensamma lösningar. I takt med att EU-
samarbetet rört sig in mot områden som är mer politiskt omtvistade 
höjs graden av politisering, vilket medför att kraven på demokratisk 
legitimitet ökar. Samtidigt väcker mobiliseringen av populism och 
 nationalism nya frågor om lämpligheten i att ytterligare fördjupa sam-
arbetet inom politiskt känsliga och kontroversiella områden. EU är 
alltjämt ett hybridartat politiskt system med mellanstatliga och över-
statliga inslag, men det är inte en federal stat. Politiken utformas allt 
mer på europeisk nivå, men demokratin förblir (i huvudsak) nationell 
– ett förhållande som ofta beskrivs som ett ”demokratiskt underskott”. 
I takt med att allt fler politikområden blir föremål för europeiskt be-
slutsfattande blir det asymmetriska förhållandet mellan makt och 
 ansvar synligare. Samtidigt är få villiga att ta det stora språnget mot 
en federal europeisk statsbildning där mer suveränitet och demokrati 
skulle utövas på överstatlig nivå. Därtill saknas, enligt många, de 
 förutsättningar som skulle krävas för att bygga en demokratisk ord-
ning på europeisk nivå, däribland en tydligt gemensam europeisk 
identitet.

Den franske presidenten Emmanuel Macron har placerat EU och 
utvecklingen av unionen som en central del av sitt politiska program. 
En viktig aspekt av hans Europapolitik handlar om att omdefiniera 
suveränitetsbegreppet. Globalisering, ömsesidiga beroendeförhållan-
den och en förändrad omvärldssituation gör att den suveränitet som 
enskilda europeiska stater kan utöva i realiteten är begränsad. Lös-
ningen för Macron handlar i stället om ett stärkt europeiskt agerande. 
Det är först så suveränitet kan återupprättas. Samtidigt går det inte att 
bortse från att politiska krafter med motsatt uppfattning också stärks, 
även om någon dominoeffekt av Brexit inte har kunnat skönjas. I  vissa 
medlemsländer, särskilt i Central- och Östeuropa, har detta även på-
verkat regeringars politik. 

Den svenska inställningen till EU:s framtidsdebatter kännetecknas 
av försiktighet, återhållsamhet och pragmatism. De preferenser som 
uttalas kretsar främst kring restriktivitet och ett betonande av att EU 
ska ”leverera”. Det senare gäller särskilt inom politikområden där 
det svenska intresset talar för en ökad roll för unionen, som migra-
tionspolitiken och klimatpolitiken. De parallella tendenserna till för-
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djupning och fragmentering som finns i dagens EU väcker frågan om 
vilken långsiktig vilja till ytterligare integration som medlemsstaterna 
har. Statsvetaren Magnus Jerneck hävdar att ”utsikterna för att bedriva 
idépolitik i de återkommande framtidsdebatterna är sämst om man 
placerar sig själv i Europas utkanter, där risken för att dras in i 
centrifugala krafter dessutom är större än i centrum”.3 Samtidigt har 
svenska företrädare att förhålla sig till en opinion som varken vill att 
Sverige ska delta i EMU eller ser särskilt positivt på ett allt djupare 
europeiskt samarbete. Den förändring som EU för närvarande genom-
går kommer sannolikt att få stor betydelse för det svenska förhållandet 
till unionen och för den svenska demokratin. 

EU och den svenska demokratin

Med inträdet i EU 1995 fick den svenska rösträtten en ny innebörd. 
Sedan dess deltar svenska medborgare i den demokratiska processen 
inte bara på lokal, regional och nationell nivå, utan också på europeisk 
nivå. Som en följd av att allt fler politiska sakfrågor flyttas upp från 
nationell till europeisk nivå blir denna aspekt av rösträtten en allt mer 
fundamental del av svensk demokrati.

Medan Sverige historiskt varit avvaktande till den europeiska inte-
grationsprocessen, har såväl den allmänna opinionen som svenska 
 regeringar kommit att acceptera och välkomna EU som arena för 
 politikutformning och problemlösning. Samtidigt har integreringen i 
unionen påverkat hur Sverige organiseras och styrs. Regeringen har 
vunnit makt på bekostnad av riksdagen. Mer makt har koncentrerats 
runt statsministern. Myndigheterna har vävts in i EU. Domstolarna 
har fått en mer framträdande politisk roll.

Inom EU har svenska regeringar fört en aktiv politik i de sakfrågor 
som ligger nära landets kärnintressen som en medelstor, exportbero-
ende välfärdsstat. Genom allianser med företrädesvis andra länder i 
norra Europa har svenska regeringar också förmått uppnå ett för-
hållandevis stort inflytande inom EU. I frågor om unionens institu-
tionella utveckling har Sverige varit desto tystare.

Men drygt tjugo år efter Sveriges inträde står EU inför nya utma-
ningar, med konsekvenser för svensk demokrati och svenska intressen. 
Storbritanniens utträde förändrar maktförhållandena inom unionen 
och kommer att ha effekter på EU:s politik och institutioner. Euro-
samarbetets fördjupning vidgar avståndet mellan de länder som ingår 

i eurozonen och dem som står utanför. Migrationskrisen blottade en 
spricka mellan medlemsstaterna. Populism och nationalism vinner 
mark inrikespolitiskt och riktar konsekvent sin udd mot EU.

EU:s utmaningar ställer högre krav än någonsin på en aktiv svensk 
Europapolitik. För fortsatta sakpolitiska framgångar krävs en strategi 
för alliansbyggande efter Brexit. För ett hindra unionen från att glida 
isär krävs en strategi för samarbete som balanserar gemensamma 
 åtaganden och nationell diversitet. Men för svensk del innebär denna 
förändringstid också en möjlighet att ta greppet om landets demo-
kratiska öde i det framtida Europa. När EU åter går till debatt om 
formerna för morgondagens samarbete behövs en aktiv svensk röst, 
oavsett vilken grundhållning till det europeiska samarbetet man intar. 
Status quo löser inte dagens utmaningar; tystnad lämnar över fram-
tiden till andra att forma. Demokrati, makt och politiskt innehåll av-
görs i de politiska institutionerna – även i EU. 
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DEMOKRATINS 

UTVECKLING I VÄRLDEN
Tendenser under och efter 

rösträttens århundrade

STAFFAN I. LINDBERG & JAN TEORELL

I detta avslutande kapitel lyfter vi blicken mot Sverige i världen. Vi har 
tre huvudbudskap. För det första att Sverige kom lite som en efter-
släntrare när det gäller utvecklingen av rösträtten och demokratin i ett 
nordiskt eller västeuropeiskt perspektiv. För det andra att Sverige 
 globalt sett ändå låg ganska långt framme jämfört med stora delar av 
världen vid denna tid. För det tredje att relationen mellan demokratin 
och utvecklingen av rösträtten har kastats om. Under det som kan 
kallas den första vågen av demokratisering runt första världskriget, 
vilken Sverige var en del av, utvecklades ofta institutioner som regel-
bundna, fredliga och fria val samt tryck- och yttrandefrihet innan lika 
och allmän rösträtt infördes. Rösträttens utvidgning var under den 
perioden som regel den sakfråga kring vilken den avslutande kampen 
om demokratins införande stod. Men från och med mitten av 1970-
talet, under det vi kallar den tredje vågen av demokratisering, har 
ordningen varit den omvända. Allmän och lika rösträtt finns i dag i 
stort sett överallt medan kampen om demokratin förs på andra arenor, 
inte minst när det gäller valens frihet från fusk, röstköp och våld.

Utgångspunkter

De viktigaste milstolparna på vägen till demokratins slutgiltiga infö-
rande i Sverige har diskuterats i tidigare kapitel: riksdagsreformen 1865 
och den därmed sammanhängande liberaliseringen av det politiska 

ALLMÄN OCH LIKA RÖSTRÄTT gäller sedan 
mitten av 1990-talet i nästan samtliga 
länder i världen. Det betyder dock inte att 
alla länder är demokratier.

c

Sverige var sist i Norden med 
att införa rösträtt för kvinnor på 
samma villkor som för män. Ur 
ett internationellt perspektiv är 
dock Sverige en föregångare 
som tillhör den ”första vågen” 
av demokratisering. Staffan I. 
Lindberg och Jan Teorell analy-
serar demokratins utbredning 
runt om i världen. På ytan ser 
det ganska bra ut – rätten att 
rösta och ställa upp i val är 
utbredd – men stora utmaning-
ar kvarstår när det gäller valens 
kvalitet, det vill säga att valen är 
rättvisa, att det finns organisa-
tionsfrihet, yttrandefrihet och 
inte minst frihet för medierna.  
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livet; framväxten under slutet av 1800-talet av organiserade politiska 
partier som började konkurrera om väljarnas gunst; införandet av (om 
än inskränkt) manlig rösträtt 1909; det parlamentariska genombrottet 
när kungen accepterade en ministär baserad på partiernas styrkeför-
hållanden i riksdagen under den turbulenta hösten 1917. Övergången 
tog sin tid, från en kung som bestämde det mesta själv till parlamen-
tarisk demokrati i Sverige. 

Man kan naturligtvis också diskutera om idealtillståndet ”full-
ständig” demokrati har uppnåtts i Sverige, eller någonsin kan uppnås. 
Det finns skilda meningar om den saken, liksom det finns ett antal 
olika synsätt på vad demokrati är, eller bör vara. Olika tänkare har 
under åren formulerat olika doktriner om detta, inklusive idéer om 
vad som ibland ses som högre former av demokrati, ibland bara som 
skilda men likvärdiga synsätt, till exempel deltagardemokrati, konsen-
susdemokrati, social, liberal eller deliberativ demokrati. Vi tar inte 
ställning i dessa frågor men koncentrerar oss här på att diskutera 
demokrati med utgångspunkt i det som vi brukar kalla valdemokrati. 
Det innebär att demokratibegreppet handlar om att valen verkligen är 
fria och rättvisa, att de som väljs verkligen får utöva regeringsmakten 
och att det finns grundläggande yttrande-, medie- och organisations-
frihet.

Beslutet i riksdagen den 24 maj 1919 att införa kvinnlig rösträtt i 
val till andra kammaren var naturligtvis avgörande för demokratins 
slutgiltiga genombrott i Sverige. År 1921 genomfördes sedan det 
första riksdagsvalet där alla vuxna kvinnor, och män, vilka året dess-
förinnan fyllt 23 år kunde delta. Men hur speciell var denna reform 
betraktad ur ett jämförande perspektiv? Och hur stor roll spelar egent-
ligen rösträtten för demokratins utbredning i världen jämfört med 
andra institutionella reformer som syftar till att öka graden av demo-
krati?

Detta kapitel besvarar dessa frågor baserat på data från projek-
tet ”Varieties of Democracy” (V-Dem), som omfattar merparten av 
 världens länder från 1789 till i dag. Jämförelser görs mellan länder 
både historiskt och i nutid. Vi kan alltså för det första specialgranska 
hur tidiga vi var i just Sverige med införande av allmän rösträtt. Var 
Sverige ett föregångsland eller snarare en senkomling på rösträttens 
område bland de nor diska och västeuropeiska länder som demokrati-
serades under ungefär samma tid? 

För det andra jämför vi det som statsvetaren Samuel Huntington i 

ett berömt arbete kallade den första vågen av demokratisering med 
hur rösträtten utvecklats i världen sedan dess. Det är ganska få länder 
i världen i dag som saknar allmän rösträtt. Men när skedde de  viktigaste 
trendbrotten i detta avseende? Följer rösträttens utbredning unge fär 
samma vågformade rörelse som demokratin i stort, det vill säga med 
en vågtopp kring slutet av första världskriget, en vågdal under mellan-
krigstiden, en ny topp efter andra världskrigets slut, en ytterligare till-
bakagång under 1960-talet och sedan en tredje våg av stadig tillväxt i 
världen från mitten av 1970-talet? Eller har rösträtten sin egen dyna-
mik? 

Slutligen undersöker vi Sverige i ett jämförande perspektiv med 
 avseende på andra institutionella, demokratiska reformer vid sidan av 
rösträtten, såsom yttrande- och organisationsfrihet, införandet av par-
lamentarism, liksom valens kvalitet. Var införandet av allmän rösträtt 
en tidig reform, vilken sedan följdes av demokratiska omdaningar på 
andra områden? Eller har rösträtten snarare utgjort en av de sista kro-
norna på verket i demokratins utveckling, efter utvidgning och för-
djupning av sådant som yttrandefrihet och flerpartival? Finns det skill-
nader i vilken ordning olika aspekter av demokratin utvecklades under 
den tidiga epoken under 1800-talet och början av 1900-talet, och hur 
demokratin utvecklats senare, i och med den ”tredje vågen” av demo-
kratisering (den som startade i mitten av 1970-talet och pågick fram 
till början av 2000-talet)? Är det så som det framstår vid en första 
anblick, att rösträtten tidigare var kronan på verket, men under de 
senaste tre–fyra decennierna snarare har blivit ett första steg och upp-
rätthålls av i stort sett alla länder som håller val (alltså även icke- 
demokratiska länder), medan kampen om demokratisk utveckling och 
fördjupning förs på andra arenor?

Med dessa tre analyser vill vi berika den här boken om rösträttens 
århundrade i Sverige med ett globalt och historiskt perspektiv. Vi 
 hoppas att läsaren ska finna att förståelsen av den svenska rösträtten 
blir både djupare och bredare satt i detta sammanhang.

Sverige och den närmaste omvärlden

Rösträttstalen som anges i detta kapitel är ungefärliga beräkningar, 
angivna som en procentandel av landets vuxna befolkning som har rätt 
att rösta (oavsett om de utnyttjar denna rätt eller inte), vilka fångar 
upp de breda mönstren och de stora trenderna i rösträttens  utbredning. 
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Det ska genast sägas att det mått på rösträttens utbredning vi 
 använder inte bygger på exakt befolkningsstatistik från alla världens 
länder. Att kunna veta precis hur många personer som är röstberätti-
gade, och dessutom dessas andel av den vuxna befolkningen, såsom vi 
är vana vid i vårt land, är nämligen en raritet sett i ett internationellt 
perspektiv. Detta gäller naturligtvis särskilt historiskt, men i många 
fall även i nutid. Ett någorlunda korrekt befolkningsregister är något 
ganska få länder håller sig med. Vad vi oftast vet något om är vilka 
typer av grupper som inkluderats eller uteslutits från rätten att rösta. 
Vi kan således exempelvis känna till att endast män med en viss egen-
dom eller inkomst, eller endast skrivkunniga och icke brottsdömda, 
har rösträtt. Men hur stor andel av befolkningen dessa grupper utgör 
är något som är betydligt svårare att bilda sig en uppfattning om. Våra 
rösträttstal ska därför ses som grova approximationer. De kan inte 
användas för att göra exakta uttalanden om vilken andel av befolk-
ningen som hade rösträtt vid varje enskild tidpunkt.

Måtten vi använder är mer säkra vad det gäller ”slutpunkten”, det 
vill säga införandet av allmän och lika rösträtt för både män och kvin-
nor utan omfattande restriktioner. Det ska också nämnas att i stort 
sett samtliga länder fortfarande har vissa restriktioner, vilka ofta är 
förståeliga och försvarbara. Rösträttsåldern är den i särklass mest om-
fattande begränsningen och varierar typiskt mellan 18 och 21 år även 
om det finns undantag. De flesta är nog överens om att en åldersgräns 
är rimlig, men exakt var den gränsen bör gå kan diskuteras. 

En annan typisk restriktion är att endast medborgare har rösträtt. I 
Sverige har människor som varit folkbokförda i landet i minst tre år 
(för EU-medborgare, norrmän och islänningar i 30 dagar) rätt att 
rösta i kommunal- och landstingsval, men det är en ganska ovanlig 
företeelse internationellt. Att endast medborgare äger rösträtt i val till 
nationella organ är dock regel i både Sverige och de flesta andra länder. 
Detta utgör en ganska omfattande begränsning i länder med större 
andel fast- eller långtidsbosatta migranter, så som Israel (25 procent) 
eller Jordanien (41 procent). I USA finns runt 12 miljoner invånare 
med uppehållstillstånd vilka saknar rösträtt. Vid sidan av ålder är det 
vanligt att till exempel psykiskt sjuka, gravt förståndshandikappade 
eller andra som inte är vid sina sinnens fulla bruk undantas från röst-
rätten. I andra länder förlorar den som döms för grova brott rösträtten 
antingen för evigt eller under strafftiden. Runt 6 miljoner amerikaner 
kunde inte rösta i valet 2016 på grund av detta, till exempel, och i 

delstaten Virginia påverkade detta runt 25 procent av den vuxna man-
liga, svarta befolkningen.

Vi börjar med att analysera hur utvecklingen av rösträtten i Sverige 
förhåller sig till den i våra nordiska grannländer. Figur 1 visar med 
V-Dem:s sätt att mäta att införandet av allmän och lika rösträtt i viss 
mån var en gradvis process i alla de fem nordiska länderna, med 
möjligt undantag för Finland. Där gick man från en kraftigt inskränkt 
till allmän rösträtt i ett slag år 1906, då landet fortfarande var ett 
storfurstendöme under Ryssland (om än med ganska stor autonomi). 
Finland var således först i Norden med allmän och lika rösträtt som 
också inkluderade alla kvinnor, och detta redan innan man blev en 
självständig stat.

I Danmark, Norge och Sverige sker en mer stegvis utveckling under 
1800-talet och de första åren in på 1900-talet. Norge tar steget till 
allmän rösträtt för män 1898, och utsträcker den efter självstän-
digheten från Sverige, och som andra land i Norden, till kvinnor år 
1913. Danmark och Island ligger inte långt efter och inför lika all-
män rösträtt för både män och kvinnor 1915. Sverige ligger således 
lite i bakvattnet i ett nordiskt perspektiv. Även om män ges allmän 
rösträtt till andra kammaren 1909 så är denna rösträtt fortfarande 
begränsad på grund av de så kallade rösträttsstrecken. Möjligen kan 
man också note ra att rösträtten för män mellan 1909 och 1916 var 
mindre meningsfull i det avseendet att regeringsbildningen inte var 
avhängig utfallet i  andra kammaren förrän 1917. Och det dröjer ända 
till 1919 innan  beslut om kvinnors lika rösträtt fattas och till 1921 

Figur 1. Rösträttens utveckling i 
Norden, 1789–2016.
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innan det första nationella valet hålls då också kvinnor får rösta. Vi 
har lagt in en lodrät linje för att  markera det året i figur 1; i princip 
kan man utgå från 1921 som en  vattendelare även om det kvarstod 
vissa begränsningar i utövandet av den  allmänna rösträtten (se vidare 
kapitlet ”Rösträtt för alla?” i del II). Sverige låg klart efter i utveck-
lingen under lång tid, också i jämförelse med övriga länder i Väst-
europa, även om vi sedan med en spurt mellan 1906 och 1921 kom 
ikapp och även sprang om några länder. Figur 2 visar utvecklingen i 
de åtta större länderna i det som traditionellt benämnts Västeuropa, 
och har som jämförelsepunkt återigen en vertikal linje för 1921, det 
året då Sverige fick fullt utvecklad allmän och lika rösträtt.

Under 1800-talet experimenterade ett flertal länder med utvidgad 
rösträtt i betydligt högre grad än vi gjorde i Sverige. I Frankrike (brun 
linje), Nederländerna (ljusblå linje), Tyskland (gul linje) och så små-
ningom Schweiz (lila, streckad linje) samt Belgien (brun, prickad), fick 
män och därmed cirka hälften av den vuxna befolkningen allmän röst-
rätt i olika omgångar långt före Sverige (jämför med figur 1).

När det gäller införandet av allmän rösträtt för hela befolkningen 
hann Sverige dock ifatt strax efter slutet på första världskriget, och 
införandet här 1919–1921 kom ungefär samtidigt med större delen av 
Västeuropa. Våra nordiska grannar däremot låg som framgått långt 
framme när det gäller införandet av en fullt utvidgad rösträtt i väst-
europeiskt perspektiv. Här är det i stället Frankrike och Belgien som 
släpar efter, där kvinnlig och därmed allmän och lika rösträtt inte in-
fördes förrän 1946 respektive 1950. Det land i Västeuropa som kom 

allra sist var Schweiz, där kvinnor inte fick rösträtt i nationella val 
förrän 1972; för att rösta i lokala val i den sista kantonen (delstaten) 
fick de vänta fram till smått otroliga 1994.

Går det att förklara varför rösträtten utsträcktes så pass sent i 
 Sverige jämfört med omgivande länder? Även om det ligger bortom 
syftet med detta kapitel att ge ett fullödigt svar kan det vara på sin 
plats att avsluta detta avsnitt med en kort diskussion om saken. I den 
internationella litteraturen om rösträttsutvidgningar har två typer av 
förklaringsmodeller dominerat. Enligt den första var rösträtten något 
som erövrades av de breda befolkningslagren. För att undvika revolu-
tion tvingades de etablerade eliterna att dela med sig av sin politiska 
makt. Att utlova sociala reformer för att stävja hotet om revolution var 
inte tillräckligt, eftersom befolkningen inte kunde lita på att eliterna 
inte skulle dra tillbaka reformerna vid ett senare tillfälle, när hotet om 
revolution lagt sig. Endast utvidgad rösträtt, vilket institutionalise-
rade befolkningens rätt att delta i valen och på så sätt permanentade 
deras maktposition, framstod som ett trovärdigt reformförslag. Folklig 
mobilisering i form av strejker eller uppror var alltså det som tvingade 
fram rösträttsreformer, enligt detta första synsätt.

Enligt det andra synsättet delade i stället eliterna med sig av makten 
frivilligt, sedan de insåg att detta låg i deras eget politiska intresse. Det 
finns flera varianter av denna teori. En möjlighet är att eliterna utvid-
gade rösträtten som ett instrument för att tvinga fram reformer vilka 
gjorde statens institutioner mer allmännyttiga. En annan, som främst 
grundas på erfarenheter från Nord- och Sydamerika, är att rösträtten 
var lättare att utvidga i mer jämlika samhällen, vilka dessutom led av 
arbetskraftsbrist och behövde locka till sig ny befolkning utifrån. 
 Andra har fokuserat på kopplingen mellan allmän värnplikt och röst-
rätt. Som det uttrycks i den gamla svenska parollen ”En man, en röst, 
ett gevär” kunde rösträtten vara ett sätt för eliterna att kompensera 
den vuxna manliga befolkningen för att den tvingades göra värnplikt 
och potentiellt dra ut i krig för sitt land. Slutligen finns det de som 
pekat på de rent väljarmässiga vinster som emellanåt stod på spel för 
dem som förordade utvidgad rösträtt.

Det ska genast sägas att dessa förklaringar inte är ömsesidigt uteslu-
tande. Det är naturligtvis fullt möjligt att eliterna fruktar en revolu-
tion och samtidigt försöker tillvarata andra ekonomiska eller politiska 
egenintressen. Olika typer av rösträttsreformer kan också ha olika 
typer av förklaringar. Till exempel borde slopandet av ekonomiska 

Figur 2. Rösträttens utveckling i 
Västeuropa, 1789–2016.
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rösträttshinder vara det som framför allt påverkas av rädslan för folk-
liga upplopp eller revolution. På samma sätt borde införandet av all-
män värnplikt för män bara förklara varför rösträtten utsträcks till 
män. Överlag kan sägas att få av de dominerande förklaringsperspek-
tiven inriktats mot att förklara införandet av just kvinnlig rösträtt.

Med det sagt kan vi avslutningsvis konstatera att inget av dessa per-
spektiv kastar något större förklarande ljus över frågan varför Sverige 
utvidgar rösträtten så pass sent. Folklig mobilisering av sådan omfatt-
ning att det skulle kunna ses som startskottet på en revolution har 
Sverige aldrig upplevt, även om åren 1917 och 1918 var väldigt drama-
tiska, vilket beskrivs i kapitlet ”Reformism eller revolution?” i del I. 
Men det gäller även de andra nordiska länderna. Samtidigt var, och är, 
mobiliseringen i fackföreningar och andra organisationer i Sverige en 
av de högsta i världen. På samma sätt borde inte det rent geografiska 
tryck som kan uppstå när ett näraliggande land drabbas av revolutio-
nära proteströrelser ha varit mindre i Sverige än i våra grannländer. 
Allmän värnplikt var heller ingen svensk uppfinning utan hade vid 
tiden för första världskrigets utbrott införts i de flesta europeiska län-
der förutom Storbritannien. Ifråga om socio-ekonomisk jämlikhet, 
som vid denna tid främst mättes genom fördelningen av lantegen-
domar, var Sverige heller inte på något sätt unikt. Om än mindre jäm-
likt än Norge, brukar Sverige till exempel vid denna tid beskrivas som 
ungefär lika jämlikt som Danmark, och mer jämlikt än Finland.

Det finns således inga enkla förklaringar till varför rösträtten dröjde 
förhållandevis länge i vårt land. Detta är en förnämlig uppgift för 
framtida forskning att ta sig an. Vi vill samtidigt peka på en möjlighet 
som inte varit föremål för diskussion i den bredare teoretiska littera-
turen om rösträttsutvidgningar, nämligen det faktum att Sverige hade 
en tvåkammarriksdag med en första kammare till vilken inte bara röst-
rätten utan även valbarheten var begränsad till de högre (manliga) 
skikten i samhället. Denna konservativa första kammare, som under 
lång tid hade röstat ned alla förslag om rösträttsutvidgningar, hade oss 
veterligen inte någon riktig motsvarighet på de flesta andra ställen i 
Europa vid denna tid.

Sverige och övriga världen

En global jämförelse ger inte så oväntat vid handen att Sverige (liksom 
hela Västeuropa med undantagen som noterats ovan) var relativt tidigt 

ute med införandet av allmän och lika rösträtt. I figur 3 har vi räknat 
fram andelen länder i världen med fullt utvecklad rösträtt sedan 1789 
på två sätt. Dels använder vi ett mått som bara utgår från konstitutio-
nella förhållanden (de jure, blå linje), dels ett mått som tar hänsyn till 
om val till nationellt parlament, och i förekommande fall val av presi-
dent, faktiskt hålls med regelbundenhet (de facto, röd linje). För det 
senare måttet registreras således ”0 procent” efter en militärkupp eller 
liknande händelse, medan de jure-måttet kan ligga kvar på ”100 pro-
cent” så länge konstitutionen inte ändrats och rösträtten tagits bort. 

Vi har i figur 3 också lagt in ett mått på graden av demokrati i 
 världen över tid (gul linje). Här använder vi V-Dem:s index som mäter 
hur väl ett land uppfyller Robert Dahls väletablerade demokrati-
begrepp ”polyarki”, vilket är ett utvidgat mått på valdemokrati. Detta 
gör det möjligt att grovt jämföra utvecklingen av rösträtten med ut-
vecklingen av demokratin i världen, även om vi bara har de facto- måttet 
på rösträtten från och med år 1900. Vi har också återigen lagt in en 
lodrät linje för året 1921 då allmän rösträtt utövades i Sverige för 
första gången. Slutligen har vi lagt in en lodrät linje över år 1900. 
Detta för att markera ett ”brott” i direkt jämförbarhet av nivåer över 
tid. Trenderna är dock fortfarande jämförbara.

Ett par saker kan noteras. Rösträtten har en längre historia i världen 
än vi kanske tänker oss. De flesta ser nog utvidgningen av rösträtten 
som ett 1900-talsfenomen, och visst var det också under det senaste 
århundradet som de stora förändringarna skedde. Men precis som i 
fallet med Västeuropa som vi diskuterade ovan var det ett antal länder 

Figur 3. Andel länder i världen med lika 
och allmän rösträtt, 1789–2016.
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också utanför det området som laborerade med olika former av ut-
vidgningar under 1800-talet. 

Bland dessa var exempelvis USA tidigt ute med att successivt ut-
vidga rösträtten till stora delar av den manliga befolkningen. Eftersom 
USA:s författning från 1787 inte stipulerade vem som skulle ha rätt att 
rösta utan överlät detta åt delstaterna att besluta om, är den ameri-
kanska rösträttens utveckling en komplicerad historia – det finns 
 nästan lika många historier som delstater. Men en allmän trend under 
1800-talets första hälft var att de ekonomiska rösträttsbegränsning-
arna, som de flesta delstater ärvt från kolonialtiden, successivt avskaf-
fades. De nya delstater som bildades saknade i regel dylika begräns-
ningar redan från början. Allt fler amerikanska män tilläts alltså rösta 
oberoende av egendom eller betalning av skatt. Kanada låg inte långt 
efter i utvecklingen, men i Latinamerika blev rösträtten efter självstän-
digheten under första halvan av 1800-talet tidigt begränsad. En över-
gång skedde här från rösträttsinskränkningar baserade på egendom 
eller skatt till krav på läskunnighet. Då läskunnigheten var låg block-
erades på så sätt stora befolkningslager från att delta i valen.

Det andra vi kan dra en slutsats om från figur 3 är att rösträtten 
följde demokratiutvecklingen mycket nära under den ”första vågen” 
av demokratisering fram till början av 1920-talet, och dessutom att 
andra aspekter av demokratin förefaller ha utvecklats innan rösträtten 
utvidgades fullt ut. Den gula linjen som anger graden av demokrati i 
världen ligger under hela andra halvan av 1800-talet och de första två 
årtiondena under 1900-talet betydligt över båda indikatorerna för 
 andelen länder i världen med allmän och lika rösträtt. Rösträtten kom-
mer som en ”krona på verket”, som vi nämnde tidigare, och i och med 
detta sammanfaller i stort nivåskattningarna för graden av demokrati 
och andelen länder med rösträtt från och med runt 1920. Denna ”för-
sta våg” medförde framför allt att länder i Västeuropa blev demokra-
tier, däribland, som vi vet, Sverige. Samtidigt var det flera av dessa, 
kanske främst Storbritannien och Frankrike, som fortfarande hade ett 
stort antal kolonier i Afrika och Asien där demokratin och inte minst 
rösträtten var påtagligt inskränkta.

Det senare avspeglas i V-Dem:s mätning av graden av demokrati, 
vilken till skillnad från alla andra demokratimått inkluderar kolonier. 
Vad vi använder här är således ett förhållandevis rättvisande mått på 
demokratin för världens befolkning, då en majoritet på den tiden levde 
i territoriala enheter vilka saknade suveränitet. Första vågens demo-

kratisering under det tidiga 1900-talet framstår då som relativt blyg-
sam, eftersom allmän rösträtt endast infördes i ett antal av de suveräna 
staterna, vilka i sin tur snarast utgjorde en minoritet av alla territoriala 
enheter i världen. Denna första våg, som var så tydlig i vår del av 
världen och som kanske alltför ofta framställs i stil med att ”demokratin 
svepte över världen”, innebar en ganska begränsad och inte så im-
ponerande förändring i ett globalt perspektiv. Men rösträtten följer 
demokratiseringstrenden mycket nära, och i de länder där demokratin 
etablerades sammanföll detta i stort med att den fullt utvidgade röst-
rätten etablerades som en sista reform vilken markerade övergången 
till demokrati.

Därefter sker något. Med ”andra vågens demokratisering” vilken tar 
fart i och med andra världskrigets slut, går kurvorna som har med 
rösträtten och graden av demokrati isär påtagligt. Vi kan av detta dra 
slutsatsen att många fler länder än förut under denna period inför 
allmän och lika rösträtt – vilket tidigare varit mer eller mindre enty-
digt förknippat med införandet av demokrati – men att detta skiljs från 
demokratins vara eller inte vara. Den andra vågen karakteriseras dels 
av att länder som tidigare ockuperats av Hitlertyskland nu återdemo-
kratiseras mycket snabbt, dels av att avkolonialiseringen leder till att 
nya, relativt demokratiska länder bildas. 

I Afrika, till exempel, bildades under dryga tio år efter det att  Ghana 
blev självständigt, den 4 juli 1957, ett 30-tal stater i rask följd. Bara under 
år 1960 blev hela 17 tidigare kolonier i ett slag självständiga stater i 
Afrika. I de flesta fall var självständighetsprocessen också en demokra-
tiseringsprocess. Självfallet lämnade den demokrati som då  etablerades 
en hel del övrigt att önska i de flesta länder, om man använder dagens 
måttstock. Men den utgjorde ändå ett reellt avbrott från det ofta  ganska 
hårt auktoritära koloniala styret, och de demokratiska reformer som 
infördes var avgjort betydelsefulla för medborgarna i dessa nya stater.

Demokratin avskaffades dock ganska snabbt under den här perio-
den i flertalet nya stater, liksom i de latinamerikanska länderna. I 
Afrika och delar av Asien blev det således ofta ”En man, en röst, en 
gång…”, samtidigt som flertalet nationer i Latinamerika återgick
till auktoritärt styre. En andra ”avdemokratiseringsvåg” sveper över 
 världen under 1960- och det tidiga 1970-talet. Militärdiktaturer och 
enpartisystem etableras i stället för demokrati. Rösträtten avskaffas 
dock inte formellt i de flesta fall, vilket avspeglas framför allt i de jure
måttet på rösträtt i figur 3. Den kurvan fortsätter oavbrutet uppåt, 
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medan linjen som visar utvecklingen för andelen länder i världen med 
de facto allmän och lika rösträtt går ner under 1960- och 70-talen och 
i det avseendet följer måttet på graden av demokrati i världen.

Den tredje vågen av demokratisering i världen brukar sägas ta sitt 
avstamp i och med nejlikerevolutionen i Portugal den 25 april 1974. 
Diktaturen faller och landet går igenom en snabb demokratiserings-
process med allmänna val och fullt utvecklad rösträtt  exakt ett år 
 senare, den 25 april 1975, till en församling med uppgift att anta en ny 
konstitution, varefter val till ett reguljärt parlament följer 1976 (åter-
igen den 25 april).

Samma år som Portugals revolution inträffar faller också militär-
juntan i Grekland, och den 23 juli 1974 svärs Konstantin Karamanlis 
(han hade tidigare varit premiärminister från 1955 till 1963) in som 
premiärminister för en samlingsregering som organiserar allmänna 
och fria val den 17 november samma år. Därefter följer en demokrati-
seringsprocess också i Spanien, efter diktatorn Francos död den 20 
november 1975, vilket mynnar ut i allmänna val den 15 juni 1977 och 
en ny konstitution antagen genom folkomröstning den 6 december 
1978. Länderna i Latinamerika fyller på vågen med övergångar till 
demokrati framför allt under 1980-talet, till exempel i Bolivia, Argen-
tina, Uruguay, Brasilien och Chile. Den tredje vågen sveper sedan med 
sig både forna kommunistiska stater och diktaturer i Afrika samt  några 
länder i Asien, i och med kalla krigets slut efter Berlinmurens fall den 
7 november 1989. En lång rad länder inför allmänna val och konstitu-
tioner som i vart fall formellt sett är demokratiska under decenniet 
som följer. Bara i Afrika går antalet stater som håller flerpartival från 
5 till 42 mellan 1990 och 1994. 

Om sambandet mellan etablering av allmän rösträtt och införandet 
av demokrati försvagades under andra vågens demokratisering efter 
andra världskriget, får man nog säga att relationen nästan helt bryter 
samman i och med den tredje vågen – den våg som startade 1974 och 
fortsatte till runt 2005, varefter andelen demokratier i världen  stagnerat. 
Nästan samtliga länder i världen har sedan mitten av 1990-talet  allmän 
och lika rösträtt. Men många förblir samtidigt, eller faller snabbt till-
baka till, vad som brukar kallas ”elektoral autokrati”. Den typen av 
regim är i dag den överlägset vanligaste formen av icke-demokrati. I 
dessa stater är rösträtten i och för sig utvecklad och garanterad till 
hela befolkningen, i princip utan undantag. Man genomför  regelbundna 
flerpartival och tillåter i varje fall på pappret oppositionspartier, 

NEJLIKEREVOLUTIONEN I PORTUGAL år 1974 
störtade den auktoritära regim som styrt 
landet sedan 1926 och banade väg för ett 
demokratiskt styre. Revolutionen fick sitt 
namn av blommorna som många av 
soldaterna stoppade i gevärspiporna.

c



428 429

yttrande frihet och oberoende medier. Samtidigt undermineras avsikt-
ligt de demokratiska institutionernas faktiska funktioner på olika sätt 
av de sittande makthavarna, till exempel genom valfusk, hot och våld 
mot oppositionella, informell censur, samt fängslande av journalister 
och medborgare som uttrycker sig kritiskt. Kampen för demokrati förs 
i dag på helt andra arenor än under den första vågen, då utvidgningen 
av rösträtten var där slaget stod. Införandet av allmän och lika rösträtt 
är inte längre ”kronan på verket” utan snarare ett första, och många 
gånger bedrägligt, steg, vilket långt ifrån alltid har lett till verklig demo-
krati. Detta analyserar vi i mer detalj i det följande och sista avsnittet. 

En sista observation som bör göras i anslutning till figur 3, och som 
följer av ovanstående, är att rösträttens utveckling i världen inte bildar 
en vågrörelse med upp- och nedgångar, såsom Huntington beskrivit 
demokratins utveckling i övrigt. Det visar sig i stället att rätten att rösta 
väldigt sällan dras tillbaka när den väl utsträckts, och även om undan-
tag från denna regel förvisso inte saknas är de till stor del historiska. 

I USA vände till exempel utvecklingen på rösträttsområdet efter 
inbördeskriget, då ett antal nya krav för att få rösta infördes som i 
praktiken reducerade väljarkårens storlek. Ras, bofasthet (att ha varit 
bosatt på samma plats en viss tid) och straffrihet ställdes upp som krav, 
för att utesluta svarta, indianer, fattiga lösdrivare och brottslingar. 
Dessa krav följdes sedan upp med andra: krav på egendom och skatte-
betalning återinfördes på många håll, liksom krav på medborgarskap 
(för att utesluta invandrare) och läskunnighetskrav (för att utesluta de 
fattiga). Begränsningarna var naturligt nog störst i den amerikanska 
södern, men inte begränsade dit. Trots reformer såsom det nittonde 
tillägget till konstitutionen, vilket år 1920 gjorde inskränkningar av 
rösträtten på grund av kön till ett brott mot författningen, skulle 
många av dessa socio-ekonomiska inskränkningar kvarstå fram till 
med borgarrättsrörelsens framgångar under 1960-talet. 

Ett annat ovanligt exempel på att rösträtten ibland kan dras tillbaka 
gäller kvinnorna i Sverige, som i princip hade rösträtt vid valen till 
borgarståndet under frihetstiden på 1700-talet. Skälet till detta var inte 
att man någonstans skrivit in denna rättighet, utan att  rösträttsregler na 
formulerats i könsneutrala termer. Kön var helt enkelt inte en  politise rad 
kategori, och på många håll i landet kunde därför exempelvis borgar-
änkor utnyttja sin rätt att rösta. Denna möjlighet begränsades dock kraf-
tigt redan vid frihetstidens slut, då kvinnor kom att betraktas som repre-
sentanter för sitt kön snarare än för sina avlidna män och sin egendom.

Rösträtt och demokratiseringens tidsordning

Redan i sin banbrytande bok Polyarchy från 1971 argumenterade stats-
vetaren Robert Dahl för att det finns vissa mönster i den ordning i 
vilken valdemokratins institutioner historiskt har grundats. Den för-
sta sekvensen innebär att ett land ”liberaliseras” – det vill säga öppnas 
upp politiskt och håller konkurrensutsatta val till landets ledande be-
fattningar med slopad censur och etablerad åsiktsfrihet – innan det 
inför allmän och lika rösträtt. Dahl tar själv Sverige och Storbritannien 
som exempel på länder som demokratiserades i den ordningen. Den 
andra historiska sekvensen är den omvända: att liberaliseringen sker 
först efter att den allmänna rösträtten införts. Här nämner han Tysk-
land som främsta exempel. 

Dahl formulerade även en berömd hypotes om att denna skillnad i 
sekvens hade avgörande betydelse för demokratins livskraft, vilket 
också fått stöd i senare tids forskning. Dahl menade att det ökade 
chanserna för demokratins överlevnad om ett land följde den första 
sekvensen. Då kunde nämligen de nya politiska konfliktlinjerna bättre 
härbärgeras av de gamla eliterna, vilka sedan successivt kunde sociali-
sera nya eliter inom den rådande ordningen i stället för att över en natt 
behöva konfrontera alla samhällsgrupper på en gång. Syftet här är inte 
att pröva denna hypotes utan att se om det finns fog för att tala om två 
olika demokratiserings-sekvenser, samt var Sverige passar in i den 
 beskrivningen.

I figur 4 fingranskar vi hur valdemokratins mest grundläggande 
 dimensioner har utvecklats sedan 1789. Dessa är:

• Valda beslutsfattare: de som innehar statens mest inflytelserika 
ämbeten i regering och riksdag ska väljas genom val (direkt eller 
indirekt).

• Rättvisa val: valprocessen får inte kantas av våld, röstköp eller syste-
matiskt valfusk.

• Organisationsfrihet: det ska vara fritt för konkurrerande politiska 
partier att bildas och kandidera i de allmänna valen.

• Yttrandefrihet: medierna ska vara fria från censur, journalister ska 
kunna verka fritt och granska makthavarna, och varje medborgare 
ska vara garanterad rätten att fritt uttrycka sin politiska åsikt utan 
risk för bestraffning av myndigheterna.

• Allmän och lika rösträtt (enligt de jure-måttet ovan).



430 431

Förutom en allmän uppåtgående trend, framför allt under de senaste 
decennierna, visar figur 4 flera historiska mönster av intresse. För det 
första kan vi konstatera att de tidigast utvecklade valdemokratiska 
dimensionerna gällde medborgerliga fri- och rättigheter att uttrycka 
sin åsikt och organisera sig. Organisations- och åsiktsfriheten domine-
rar över de andra dimensionerna under hela 1800-talet. För det  andra 
ser vi att rösträtten är den av de övriga dimensionerna som släpar efter 
längst. Valda beslutsfattare ersatte ärftliga monarker och militära en-
våldshärskare, och valen blev relativt sett mer rättvisa, ibland långt 
innan rösträtten spreds till de bredare befolkningslagren.

Denna inbördes rangordning mellan de fem dimensionerna är 
 emellertid helt omkastad i dag. Detta är det tredje mönstret, som lyftes 
fram redan i föregående avsnitt. Ungefär sedan andra världskrigets 
slut är rösträtten, som nämnts ovan, lika och allmän i större delen av 
världen. Det har särskilt under de senaste decennierna dessutom blivit 
ovanligt att andra än folkvalda ledare står i spetsen för landets rege-
ring. Men åsikts- och organisationsfriheten är numera ett större  hinder 
för full demokratisering. Mediernas frihet är i många länder i dag 
starkt begränsad, och det finns fortfarande hinder mot partier att fritt 
få bildas, verka och konkurrera i val. Allra mest utsatt är valens frihet. 
Rättvisa val har blivit den största utmaningen för fortsatt demokrati-
sering av världens länder i dag. 

Denna omkastning är synlig men inte fullt utvecklad vid tiden för 
den allmänna rösträttens införande i Sverige (den lodräta linjen).  Valda 
beslutsfattare är då den mest utvecklade demokratiska dimensionen, 

Figur 4. Demokratins utveckling i fem 
dimensioner; länder med tidig själv-
ständighet, 1789–2016.

I figur 4 och 5 är analysen baserad på 
endast de länder som både ingår i  
V-Dem:s historiska och ursprungliga 
dataserier, vilket i sin tur är länder som 
blev självständiga någon gång under 
1800-talet eller tidigt 1900-tal. Bilden av 
utvecklingen är dock i princip densamma 
oavsett urval av länder, varför vi för enkel-
hetens skull valt denna variant.

LÅNGA KÖER TILL VALLOKALER är vanligt i 
många länder och röstning fortgår ibland 
till långt inpå kvällen. Alla som står i kön 
vid den officiella tiden för stängning får 
rösta. Men naturligtvis kan långa köer 
påverka röstdeltagandet om en del tycker 
väntetiden blir för lång. Kö till vallokal norr 
om Johannesburg, Sydafrika, i president-
valet den 22 april 2009. 

c
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 följer snart därefter, även om det naturligtvis fanns vissa kvarvarande 
begränsningar, vilket kapitlet ”Frihet med förhinder” i del I ger vid 
handen. Att ge väljarna möjlighet att påverka vem som styrde landet 
är dock en reform av betydligt senare datum, och slår inte igenom för-
rän med parlamentarismens införande i slutet av första världskriget, 
då kungen tvingades acceptera att regeringsbildningen avspeglade 
 partiernas styrkeförhållanden i riksdagen. Rösträttens införande följer 
därefter, som kronan på verket.

Figur 6 klargör samtidigt ett annat förhållande, som gör att Sverige 
skiljer sig rejält från det internationella genomsnittet: vi hade redan 
vid mätperiodens början en valprocess som innebar att valen var fred-
liga och inte i någon väsentlig utsträckning utsatta för fusk eller otill-
börligt inflytande över (den begränsade) väljarkåren. Man får gå till-
baka till frihetstiden, före Gustav III:s statskupp 1772, för att hitta 
exempel på mer omfattande valfusk i den svenska historien. Valen 
mellan Hattar och Mössor till frihetstidens sista riksdagar blev om-
stridda, och konflikterna ledde emellanåt till att valförrättarna tog sig 
friheter som blev direkt avgörande för valresultatet. Det fuskades med 
röstregistreringen, det trixades med rösträkningen, och i vissa fall ut-
färdades helt sonika riksdagsfullmakt till en annan kandidat än den 
som segrat vid själva valet. Detta ledde till utdragna strider om full-
makterna i riksdagen, och även till rättsprocesser, där ett antal tjänste-
män och befattningshavare blev dömda.

Men efter 1771 har anklagelser om avsiktligt fusk i Sverige varit  ytterst 
sällsynta. Ett annat val som överklagades i ovanligt stor utsträckning 

Figur 6. Demokratins utveckling i fem 
dimensioner: Sverige, 1789–2016. 

följt av åsikts- och organisationsfriheten. Men redan vid denna tid är 
valens kvalitet den minst utvecklade dimensionen, sett som ett genom-
snitt i världen.

I figur 5 granskar vi samma utveckling men ur ett mer översiktligt 
perspektiv. Här har vi slagit samman de fyra första dimensionerna till 
ett sammanhållet mått på vad Robert Dahl med flera kallat ”liberali-
sering”. Måttet är helt enkelt ett genomsnitt av de fyra första dimensio-
nerna enligt ovan. Som framgår finner vi den väntade omkastningen 
i de två dimensionernas utveckling. Under 1800-talet och fram till 
strax efter rösträttens slutgiltiga införande i Sverige är liberalisering 
den mest etablerade demokratiska dimensionen. I den mån framsteg 
görs på valdemokratins område under denna tid sker de alltså främst 
inom andra sfärer än rätten att rösta. Men ungefär från och med 
1920-talets slut växer sig rösträtten starkare än inslagen av partikon-
kurrens, rättvisa val och andra medborgerliga friheter. I detta kan även 
de två historiska sekvenserna utläsas. Sverige tillhörde, precis som 
Dahl påpekade, den serie länder som liberaliserades innan rösträtten 
utsträcktes till hela befolkningen. I den mån länder demokratiseras i 
dag har de dock redan etablerat allmän och lika rösträtt.

Avslutningsvis studerar vi i figur 6 i vilken ordning de fem demo-
kratiska institutionerna etablerades i Sverige. Som nämndes redan 
inledningsvis är de demokratiska fri- och rättigheterna på frammarsch 
i Sverige under 1800-talets första hälft, och flera kan omkring seklets 
mitt betraktas som ganska väl etablerade. Detta gäller alltså både 
åsiktsfriheten, som utvecklas först, och organisationsfriheten, som 

Figur 5. Liberalisering och rösträtt: 
 världens länder, 1789–2016. 
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Det som sker efter Gustav III:s maktövertagande är att den första 
förutsättningen förändras genom att partierna förbjuds och riksdagens 
makt inskränks. Förändringen av den andra förutsättningen går lång-
sammare, men kan sägas vara slutförd omkring mitten av 1800- talet. 
Efter tvåkammarriksdagens införande, vid tiden för partiernas åter-
komst i svenskt politiskt liv, framför allt efter ”tullvalet” 1887 (då 
frihandelsförespåkare stod mot protektionister), har således ämbets-
mannakåren avpolitiserats och utvecklat ett oberoende gentemot den 
politiska makten i landet. Eftersom vi i Sverige sedan 1771 alltså sak-
nat åtminstone den ena av de två samverkande förutsättningarna, har 
vi även sluppit valfusk, precis som visas i figur 6.

Det har hävdats, med särskild referens till exempelvis USA, att för 
tidigt införande av rösträtt skulle vara en förklaring till våld, fusk och 
oegentligheter i samband med val. Det svenska fallet motsäger emeller-
tid den förklaringen, då valfusk visade sig möjligt även långt före röst-
rättens utvidgning. Detsamma kan sägas om Storbritannien, vars val 
präglades av omfattande röstköp redan innan rösträtten utvidgades i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vad både det svenska och 
brittiska fallet visar är dock, återigen, att rösträttskampen var den 
sista striden om demokratins införande. Vid denna tid hade de övriga 
valdemokratiska dimensionerna redan etablerats. I de länder där man 
i dag kämpar för demokratins införande handlar det inte om röst-
rätten, utan oftast om valens kvalitet, yttrandefrihet och mediernas 
frihet, samt organisationers rätt att verka fritt. Det är en annan värld. 

Noter

1. Information om projektet och fri nedladdning av data och dokumentation finns 
på https://v-dem.net.

2. Antal ”länder” som finns i V-Dem:s datamängd varierar över tid från som 
minst 59 till som mest 174 beroende på år och vilka stater som existerade. 

3. En detaljerad redogörelse för V-Dem:s mått finns i Michael Coppedge, John 
Gerring, Staffan I. Lindberg, Svend-Erik Skaaning, Jan Teorell m.fl., ”V-Dem 
[Country-Year/Country-Date] Dataset v7.” Varieties of Democracy (VDem) Project, 
2017 och Michael Coppedge, John Gerring, Staffan I. Lindberg, Svend-Erik Skaa-
ning, Jan Teorell m.fl., ”V-Dem Codebook v7.” Varieties of Democracy (VDem) Project, 
2017, samt Jan Teorell, Michael Coppedge, John Gerring & Staffan Lindberg, ”Mea-
suring Electoral Democracy with V-Dem Data: Introducing a New Polyarchy In-
dex”,  University of Gothenburg, Varieties of Democracy Institute: V-Dem Working 
Papers Series No. 25, 2016. 

var det första valet till tvåkammarriksdagen, 1866, då den gamla 
ståndsriksdagen just avskaffats. Vad man nu klagade över var dock 
framför allt oklarheter som uppstått i samband med den nya valord-
ningen. Slarv och okunnighet var de brister som klandrades, inte 
 manipulation eller otillbörlig inblandning.

Vad beror då detta på? Varför kulminerade förekomsten av valfusk 
i svensk politisk historia vid valet till ståndsriksdagen på våren 1771? 
I korthet fuskades det i samband med svenska val när dessa, för det 
första, hade en avgörande betydelse för politikens innehåll och de val-
das privatekonomi, samtidigt som, för det andra, sannolikheten för 
upptäckt och bestraffning var liten, på grund av ämbetsmannakårens 
och de dömande instansernas politisering och bristande oberoende. 

VALOBSERVATÖRER FRÅN EU bevakar presi-
dentvalet i Malawi den 12 augusti 2018. 
Som fenomen bredde internationella 
valobservatörer ut sig på 1990-talet. 
Innan dess var det mycket ovanligt, men 
det är nu vanligt förekommande och till 
och med Sverige hade sina första interna-
tionella valobservatörer vid valet 2018.
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KVINNLIG RÖSTRÄTT 

– DEN FÖRSTA MOTIONEN 

OCH RIKSDAGSDEBATTEN 

År 1884 hölls den första omröstningen i riksdagen om kvinnlig rösträtt. Det var 
Fredrik Borg som skrivit en motion i frågan. Omröstningen slutade med att 44 av 
andra kammarens ledamöter röstade ja till kvinnlig rösträtt, 53 röstade emot. Fyra 
deltagare i debatten:

”För mig är denna angelägenhet ingen modesak. Redan för 33 år sedan skref jag 
åt en medlem af det dåvarande Borgarståndet en motion angående politisk 
fullmyndighet för qvinnan. Så länge menskligheten icke erkänner hvad qvinnan 
är, eller att hon är menniska i ordet fulla bemärkelse… så länge kan hon heller icke 
vinna den ställning, som henne med rätta tillkommer.”

Herr Borg

”Det sägs att qvinnans egenskaper äro så olika mannens, att hon derför icke bör 
hafva samma rättigheter som han. Jag vågar påstå motsatsen. Just derföre att 
hennes egenskaper äro olika mannens, bör hon vara representerad vid riksdagen, 
emedan Riksdagen eljest icke representerar hela folket.”

Herr Friherre Stackelberg

”Men det vill jag säga, att åtminstone inom den ort jag tillhör icke, såvidt jag 
kunnat finna, något behof af den föreslagna reformen gjort sig gällande eller ens 
några uttalanden derföre låtit höra sig.”

Herr Liss Ol. Larsson

”Den anmärkningen vill jag likväl göra, att vi för närvarande äro väl trångbodda 
för att kunna mottaga de nya representanterna. Jag frågar, om herrarne tro, att 
damerna, så kostymerade som modet fordrar, kunna komma fram på dessa 
trånga gångar och nöja sig med et lilla utrymme, som här bestås oss. Gud vet, 
om förslaget låter sig genomföra, innan vi byggt om riksdagshuset.”

Herr Grefve Sparre RIDDARHOLMEN, Stockholm, 1890.

c
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R IKSBANKENS JUB I L EUMSFOND:
FRÄMJAR,  INSP IRERAR OCH DELTAR

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till ändamål att 
främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Stiftelsen bildades 
genom ett beslut i riksdagen 1964, då en donation från Sveriges riksbank godkändes 
och stadgarna fastställdes. Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet 
av världens äldsta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till 
Alfred Nobels minne och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med bildandet av 
en stiftelse önskade riksdag och riksbank gagna ett angeläget nationellt ändamål: 
vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. 

I mer än 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Varje år beviljas ungefär 500 miljoner 
kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Det brukar fördelas 
på ett fyrtiotal projektanslag, 2–4 stora program och ett tiotal projekt som syftar till 
att stödja forskningens infrastruktur. Utöver detta görs en rad riktade insatser, så 
som RJ Sabbatical, Pro Futura, den internationella satsningen Europe and Global 
Challenges, samt från och med 2016 en särskild satsning på kommunikationsprojekt. 
Därtill ger fonden varje år möjlighet åt hundratals forskare att genomföra konfe-
renser och seminarier och bilda nätverk för att knyta kontakter och testa nya forsk-
ningsidéer. 

Utgivningen och spridningen av Rösträttens århundrade finansieras av RJ i samarbete 
med Sveriges riksdag.
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