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Vad är demokrati? 
Vilka ska få vara med och bestämma och vad ska medborgarna styra över? Dessa 
frågor är lika aktuella idag som de var för hundra år sedan. Samhället och 
omvärlden hade förändrats vilket ledde till nya utmaningar och 
förutsättningarna var inte de samma i början av förra seklet. Här kan du läsa mer 
om vad som kännetecknar en demokrati och om synen på medborgarskapet 
runt förra sekelskiftet.  

 

Folkstyrets grundläggande frågor  
Demokrati betyder ”folkstyre”. Ordet har sitt ursprung i antikens Grekland. Så 
mycket är nog de flesta överens om. Men vad betyder det i praktiken? 

För ungefär hundra år sedan fick kvinnor och män allmän och lika rösträtt. Det 
var en lång rad händelser som ledde fram till de avgörande besluten och 
demokratin fortsätter fortfarande att utvecklas. Då, liksom nu, behöver vi 
fundera över folkstyrets grundläggande frågor. 

• Vilka ska få vara med och bestämma? Ska precis alla få rösta, eller bör 
väljarna uppfylla vissa krav? 

• Vad ska medborgarna styra över? Ska vi sträva efter ett samhälle där 
många beslut fattas gemensamt med demokratiska metoder, eller bör 
varje person få bestämma det mesta själv? 

• Hur ska styret fungera i praktiken? Ska besluten fattas genom 
folkomröstningar? Eller är det mer praktiskt att välja politiker som sedan 
fattar besluten? 

Under åren 1918–1922 fattade riksdagen ett antal beslut som gjorde att nästan 
alla vuxna kvinnor och män fick rätt att rösta och ställa upp i valen. Den politiska 
makten flyttades över från några få mäktiga män till majoriteten av folket. 

När Sveriges första folkvalda riksdag samlades 1922 kunde rösträttsrörelsen 
sätta punkt. Samtidigt inleddes en ny era. När demokratins ideal och möjligheter 
skulle förverkligas uppenbarade sig även många nya problem och utmaningar. 
Kvinnor, lågutbildade, ekonomiskt utsatta och vissa andra grupper fick jobba 
hårt för att vinna verkligt politiskt inflytande. Valdeltagandet var inledningsvis 
lågt. 

Välfärdsstaten och den offentliga sektorn byggdes ut i snabb takt från 1930-talet 
och framåt. Politiken började professionaliseras: Skulle demokratin kanske 
utvecklas till en ny form av elitstyre? 
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Debatten och kampen har alltså fortsatt. Demokratins grundläggande frågor är 
lika aktuella idag som de var 1918. Samhället och omvärlden förändras snabbt, 
vilket ständigt väcker nya frågor att besvara. Varför inte rösta via mobilen? Borde 
vi kanske ha en världsregering som kan fixa klimatet, krigen och svälten? Är det 
dags att låta barn rösta? Borde experter – eller kanske datorer och AI – 
bestämma mer? 

Framtiden innehåller både utmaningar och möjligheter. Den svåra frågan ”vad är 
demokrati” måste vi besvara tillsammans, om och om igen. 

 

Demokratins kännetecken  
Demokratin har många former. Dess ideal och beslutsmetoder kan användas i 
skolklasser, föreningar, kommuner, stater och även internationellt.  

Demokrati betyder folkstyre. I alla demokratier är det alltså folket som har den 
politiska makten men det kan i praktiken se olika ut i olika demokratiska stater. 
Det finns dock några grunder att följa. 

1. Folket styr genom regelbundna och rättvisa val och omröstningar. Alla 
medborgare över en viss ålder har en röst var. Det alternativ som får flest 
röster vinner. 

2. Politisk mångfald (pluralism): Det måste finnas minst två – gärna flera – 
konkurrerande kandidater, partier eller politiska alternativ som väljarna 
kan välja mellan. 

3. Rättigheter: Alla medborgare kan starta partier, ställa upp i val, 
demonstrera, debattera och påverka med andra lagliga metoder. Med 
andra ord: folket ska ha vissa politiska fri- och rättigheter. 

Redan under 1800-talet hade Sverige genomfört reformer som ökade folkets 
politiska fri- och rättigheter. Det fanns också en mångfald av politiska åsikter 
som kunde uttryckas förhållandevis fritt. Men demokratins verkliga genombrott 
skedde först under åren 1918–1922. Först då fick nästan alla vuxna kvinnor och 
män rösträtt. De blev dessutom valbara och kunde ställa upp i valen till riksdag, 
landsting och kommuner. 
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Tidiga tecken på folkstyre 
Den moderna demokratin har funnits i ungefär hundra år. Men folkstyrets rötter 
går mycket djupare än så. Så länge som det har bott människor i vårt land har 
det också funnits starka viljor, höjda röster, strävan efter samarbete och politisk 
kamp.  
 

Ting och stämmor  
För tusen år sedan, på järnåldern, fanns inte staten Sverige. Landet var uppdelat 
i ett antal landskap med egna lagar, domstolar och lagmän (domare).  

Till tingsplatser över hela landet kom fria män och kvinnor och förde fram sin 
mening. Det var dock bara de jordägande männen som fattade beslut och 
skipade rättvisa, och bara män fick rösta. 

”Svear äga konung att taga och så vräka.” 

 
Ur Västgötalagen 

Under medeltiden tillkom bystämmor, sockenstämmor och städernas rådstugor som 
andra tidiga kanaler för folkviljan. Spår av dessa fördemokratiska mötesplatser lever 
ännu kvar i dagens kommuner, regioner, landsting och tingsrätter. Tingen och 
stämmorna var inte demokratiska i dagens mening. Endast jordägande och fria män 
deltog i beslut. Fattiga och socialt utstötta saknade möjlighet att göra sina röster 
hörda. Många människor skulle förbli tysta, ja nästan osynliga, under ytterligare 
tusen år. 

På 1280-talet beskrev Västgötalagen folkets rätt att välja och avsätta kung. 

1544 avskaffade Gustav Vasa valmonarkin. Därefter gick tronen i arv från kungen 
till hans barn, eller närmaste släkt. 

 

Landlagar, edsöres- och fridslagar  
Staten Sverige tog fastare form under 1200- och 1300-talen. År 1350 skrevs den 
första rikstäckande landslagen. Stormän från flera landskap hade då enats under 
kung Magnus Eriksson.  

Under 500 år skulle det politiska livet kännetecknas av en ständig dragkamp 
mellan kungahuset, adeln, rika borgare och de utländska makter som Sverige låg 
i konflikt med. En person – den regerande monarken – bestämde tillsammans 
med ungefär 1 procent av de mäktigaste stormännen över resterande 99 
procent av folket. 
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Magnus Erikssons landslag slog fast de grundläggande politiska spelregler som i 
stora delar skulle leva kvar till 1800-talet: 

• Kungen styrde med ”Guds nåde”, vilket innebar att den som protesterade 
mot kungen även ifrågasatte Gud – och det var en dödssynd. 

• Kungen skulle upprätthålla lag och rättvisa, behandla allmogen (folket) väl 
och se till att utländska makter inte fick inflytande i Sverige. 

• Stormän och kyrkans folk skulle tjäna kungen i hans råd, samt ställa upp 
med vapenmakt för rikets försvar. I gengäld slapp det så kallade ”frälset” 
att betala skatt. 

• Allmogen skulle lyda kungen, vara beredd att försvara riket och betala 
skatt utan att bråka om saken. 

Under medeltiden valdes kungen av stormännen (adeln). I samband med valet 
skulle kungen ”giva alla rikets invånare sin trohetsed” och därefter resa runt i 
landet, göra en så kallad eriksgata för att möta folket. Kungen behövde alltså ett 
visst stöd från folket även under denna fördemokratiska tid. Medeltidens 
edsöres- och fridslagar var också tidiga uttryck för statens skyldighet att skydda 
medborgarnas rättigheter. Där stod att kungen skulle hålla ordning i riket och 
skydda sitt folk från våld och andra övergrepp. 

Folket kunde ibland vända sig direkt till kungen eller ståndsriksdagen, när de ville 
klaga på felaktiga domslut eller framföra andra synpunkter. 
På 1500-talet tyckte Gustav Vasa att han fick ägna alldeles för mycket tid åt 
folkets ”gnäll”, och under 1700-talets riksdagar fick riksdagsmännen behandla 
tusentals så kallade suppliker från allmänheten. I dagligt tal kallades det att ”gå 
till kungs”. I dag lever denna form av politisk påverkan vidare genom den så 
kallade besvärsrätten, som ger oss möjligheter att överklaga myndigheters och 
domstolars beslut. 

 

Ståndssamhället  
Under 1200-talet började ståndssamhället växa fram. Det skulle leva kvar till 
1800-talet och präglade alltså Sverige under drygt 600 år.  

Ståndssamhället byggde på en sträng social ordning. De fyra stånden (adel, 
präster, borgare och bönder) hade tydligt åtskilda uppgifter, privilegier och 
rättigheter. 

Adeln stod högst i rang och bondeståndet lägst. Utanför stånden fanns 
majoriteten av folket: fattiga torpare, drängar och pigor, gesäller och 
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kroppsarbetare hade inget politiskt inflytande. Det gällde under lång tid även 
minoritetsgrupper som samer, romer, judar och katoliker. 

Kvinnorna – halva folket – betraktades som omyndiga. Liksom de flesta män 
saknade de rösträtt och många andra medborgerliga rättigheter. De strikta 
könsrollerna gjorde det närmast otänkbart att kvinnor skulle kunna syssla med 
politik och andra samhällsfrågor. Det fanns dock sällsynta undantag, som 
regerande drottningar och änkor. Dessa kvinnor kunde överta en manlig roll 
(kungens/makens) och fick därigenom möjlighet att ägna sig åt politik och 
ekonomi. 

Ståndssamhällets uppbyggnad och normer stod alltså långt ifrån den moderna 
demokratins ideal, där varje människa anses vara född fri och lika i värde och 
rättigheter. 

En stor andel av folket var egendomslösa. Det gällde exempelvis drängar, pigor, 
torpare, backstugusittare och kroppsarbetare. De egendomslösa saknade 
rösträtt och andra möjligheter till politiskt inflytande.  

 

 
Ståndsriksdagen  

Det hölls flera så kallade herredagar och riksmöten från 1200-talet och framåt, 
där kungen träffade vissa utvalda stormän, biskopar och andra mäktiga ”herrar”.  

I samband med dessa möten kunde kungen bygga upp kontakter med andra 
makthavare och söka stöd för sin politik. Under 1500-talet höll Gustav Vasa de 
första mötena med ståndsriksdagen, där adel, präster, borgare och bönder fanns 
representerade. 

Ståndsriksdagens makt och arbetssätt kom att förändras många gånger genom 
seklerna. Under Karl XII:s envälden (1697–1718) sammanträdde riksdagen 
knappast alls. Under frihetstiden (1719–1772) ökade däremot riksdagens makt 
betydligt. Då talades det om att landet styrdes av ett ”ständervälde”, och att 
kungen hade blivit i det närmaste maktlös. 

Gustav III grep makten genom en statskupp 1772 och lät då skriva en ny 
grundlag som på nytt gav kungen mera makt. Efter Gustav III:s död regerade 
hans son Gustav IV Adolf landet under en period, men avsattes 1809 på grund av 
missnöje med det rådande styret. 

Sverige fick 1809 en ny regeringsform, som delade den politiska makten mellan 
kungen och riksdagen. Redan då ansåg vissa liberaler att ståndsriksdagen var 
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föråldrad. Det gällde inte minst adelns politiska privilegier: adelsmännen ärvde 
sina platser i riksdagen och hade dessutom företräde till högre tjänster i armén, 
myndigheter och domstolar. Ståndsriksdagen skulle ändå leva vidare i nästan 60 
år till, innan den slutligen gick i graven 1866. Då införde Sverige 
tvåkammarriksdag, vilket blev ett viktigt första steg mot fortsatta demokratiska 
reformer. 

De flesta kvinnor stod under förmyndarskap. Det innebar att de saknade rösträtt 
och många andra medborgerliga rättigheter. Några få änkor hade formellt sätt 
rösträtt redan på 1700-talet, men det var mycket ovanligt att den användes.  

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

Sverige förändras 
Under 1800-talet förändrades Sverige snabbt. Kungamakten och 
ståndsriksdagen gick inte i takt med det nya samhälle som växte fram. 
Revolutioner, frihetskrig och tal om alla människors lika värde spred sig över 
världen. Folket krävde större frihet och ökat politiskt inflytande.  

 

Enväldets slut och ny regeringsform  
Under flera hundra år hade adeln och kungen styrt landet och dessutom åtnjutit 
stora ekonomiska privilegier. 1809 avsattes kung Gustav IV Adolf genom en 
statskupp. Hos människorna fanns det förväntningar på reformer som skulle 
avskaffa ståndssamhällets värsta ojämlikheter och orättvisor.  

Samma år fick Sverige en ny regeringsform, som hämtade inspiration både från 
upplysningens idéer och erfarenheter ur Sveriges politiska historia. Det kungliga 
enväldets tid var över. Riksdagen fick mer makt och domstolarnas 
självständighet ökade. 

Grundtanken i 1809 års regeringsform var maktdelning. Sveriges tidigare historia 
hade präglats av en lång maktkamp mellan kungen och ståndsriksdagen, med 
adeln i spetsen. Under Karl XI och Karl XII:s regeringstid (1672–1718) var 
riksdagen närmast maktlös, medan omvända förhållanden rådde under den 
följande frihetstiden (1719–1772). Den nya regeringsformen syftade till en 
tydligare ansvarsfördelning och en annan maktbalans mellan kung och riksdag. 

Sveriges nya statsskick löste dock inte två frågor som skulle komma att bli 
avgörande i den fortsatta utvecklingen mot ett mer demokratiskt statsskick: 
ståndsriksdagens avskaffande och kungens eventuella beroende av riksdagens 
stöd (parlamentarismen). 

 

Från stånd till klass  
Från 1814 fick svenskarna för första gången uppleva en längre period av fred. 
Dödligheten sjönk och folkmängden ökade, framför allt bland egendomslösa 
grupper på landsbygden. Torpare, backstugusittare, statare, pigor och drängar 
blev fler. 

Samtidigt förändrades näringslivet och de ekonomiska strukturerna. Jordbruket 
effektiviserades och i städerna byggde kapitalister och entreprenörer upp nya 
industrier. Godsägare, självägande bönder och företagare i städerna ökade sina 
inkomster och förmögenheter. 
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Många egendomslösa på landsbygden flyttade in till städerna, där jobben fanns. 
Här inleddes snart arbetarnas politiska kamp för bättre arbetsförhållanden och 
ökat politiskt inflytande. Många tog intryck av socialismens idéer om solidaritet 
och jämlikhet. 

Adelns makt hade varit obruten sedan medeltiden, men nu försvagades deras 
ställning. Skattebefriad jordbruksmark, så kallade frälsejordar, köptes upp av 
bönder och köpmän som inte var av adlig släkt. Adelsfamiljer gifte oftare bort 
sina barn med förmögna köpmän och kapitalister. Det växte fram en ny, 
borgerlig medel- och överklass, där liberala idéer dominerade. Liberalerna 
krävde pressfrihet, näringsfrihet och politiska reformer. 

Det gamla ståndssamhället gick inte i takt med samhällsförändringarna. Allt 
större delar av folket saknade politiskt inflytande, samtidigt som fler utbildade 
sig och blev medvetna om att en annan ordning var möjlig. Via tidningar, böcker, 
studiecirklar och massmöten spreds spirande tankar på ökad frihet och 
jämlikhet. 

 

Förberedande beslut och reformer under 1800-talet  
I slutet av 1800-talet var demokratin fortfarande långt borta. Rösträtten var 
varken allmän eller lika. Valdeltagandet var dessutom lågt.  

Under 1800-talet hade en rad reformer genomförts i Sverige som tillsammans 
var viktiga för det demokratiska genombrott som väntade under 1900-talet. 

Regeringsformen som beslutades den 6 juni 1809 slog fast principen om 
maktdelning, vilket innebar slutet för den enväldiga kungamakten. 

Folkskolan (1842), större frihet för företagare (1864), lika arvsrätt mellan könen 
(1845) och flera andra reformer stärkte folkets fri- och rättigheter. Inom flera 
områden förbättrades kvinnornas ställning. 

1862 års bestämmelser om kommuner och landsting och 1866 års 
tvåkammarriksdag byggde på personlighetsprincipen. Rösträtten och 
valbarheten knöts till enskilda personer – inte till de fyra stånd vars privilegier 
hade slagits fast av kungen på medeltiden. 

1809 års regeringsform beskrev fem maktfunktioner som delades mellan kungen 
och riksdagen. Det handlade om att stifta lagar, beskatta, styra och verkställa, 
döma samt följa upp och granska. Dagens statsskick bygger på 
parlamentarismens principer, vilket betyder att riksdagen har den yttersta 
makten över såväl lagar och beskattning som regering och statsförvaltning. 
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Maktdelningen mellan kung och riksdag är alltså avskaffad, men statens 
arbetsuppgifter är fortfarande uppdelade på ungefär samma sätt. 

 

Vägen till tvåkammarriksdagen  
1809 års regeringsform byggde på maktdelning, men kungen styrde fortfarande 
landet. Han utsåg själv alla statsråd i regeringen, som då kallades ministären, och 
kunde fatta beslut som gick emot riksdagsmajoritetens vilja.  

Dessutom hade Sverige behållit det gamla systemet med fyra stånd i riksdagen 
och politiska privilegier som särskilt gynnade adeln.  

Missnöjet med den gamla ståndsriksdagen växte. Bönder, liberala företagare och 
annan medelklass fick allt större betydelse för landets ekonomi, men deras 
politiska makt i riksdagen var förhållandevis liten. Liberalerna tyckte att 
riksdagsledamöterna borde väljas efter personliga meriter – inte för att de 
tillhörde ett föråldrat stånd. 

Många konservativa politiker i riksdagens adels- och prästestånd var ovilliga till 
snabba förändringar. Varför skulle de släppa makten och ansvaret för landet? 
Kanske skulle politiskt kaos och ”pöbelvälde” utbryta om Sverige 
experimenterade med statsskicket? Frankrike och USA hade ju drabbats av 
revolutioner och våldsamma politiska motsättningar efter sina försök med 
demokratiska reformer. Skulle Sverige verkligen pröva en så farofylld väg? 

I december 1865 fattade ändå adeln det svåra beslutet: de skulle stödja förslaget 
om att inrätta en tvåkammarriksdag. Det fanns grupper inom adeln som förstod 
att ståndsriksdagen inte längre var bra för landet. De var villiga att släppa en del 
av sin makt för att skapa ett nytt politiskt system som kunde föra Sverige in i 
framtiden. När adeln väl hade bestämt sig var saken klar. Borgarna och 
bönderna hade redan röstat för att avskaffa ståndsriksdagen.  

 

Höga inkomster gav fler röster  

Tvåkammarriksdagens införande moderniserade Sveriges politiska system. Både 
rösträtten och valbarheten knöts nu till enskilda personer, i stället för den gamla 
ståndsordningen. 

Men rätten att rösta och möjligheten att bli vald begränsades kraftigt av olika 
ekonomiska och juridiska villkor, så kallade rösträtts- och valbarhetsstreck. I 
slutet av 1800-talet hade endast 5–7 procent av befolkningen rösträtt till 
riksdagen, och då endast män. 
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Enligt tvåkammarriksdagens arkitekt Louis De Geer skulle den nya riksdagen 
syfta till att undvika envälde, förhindra ”ensidiga och förhastade beslut” samt 
trygga ”bildningens och förmögenhetens talan”. 

I första kammaren samlades godsägare, höga ämbetsmän, finansmän och 
enstaka bönder. Ledamöterna valdes indirekt via landstingen som hade inrättats 
1862. I kommuner och landsting användes en ekonomiskt graderad rösträtt. 
Höga inkomster och förmögenheter gav väljarna fler röster. Även bolag hade 
rösträtt i kommun- och landstingsvalen vid denna tid. Detta gjorde att 
höginkomsttagare och bolag fick stor makt över vilka ledamöter som via 
landstingen utsågs till riksdagens första kammare. Arbetet i första kammaren var 
dessutom oavlönat, vilket ytterligare bidrog till att bevara adelns och 
överklassens starka ställning. 

Den ekonomiska rösträtten i kommunal- och landstingsvalen gjorde att några få 
förmögna, myndiga kvinnor (främst änkor) hade rätt att rösta. I teorin kunde de 
påverka första kammarens sammansättning, via landstingen. Det var dock ett 
ytterst litet antal kvinnor som uppfyllde kraven och de flesta använde inte sin 
rösträtt i praktiken. 

Andra kammaren var mer folklig med en stor grupp självägande bönder 
(”hemmansägare”) samt företagare och andra personer ur städernas medelklass. 
Den politiska rösträtten vid valen till andra kammaren krävde förutom 21 års 
ålder en årlig inkomst på 800 kronor, eller ägande av fastighet värd 1 000 kronor, 
eller arrenderande av jordbruk taxerat till 6 000 kronor. Kommunalskatten skulle 
vara betald. Knappt 22 procent av de vuxna männen beräknas ha haft rösträtt. 

Kvinnor saknade politisk rösträtt i riksdagsvalet (andra kammaren). De var inte 
heller valbara, vare sig till första eller andra kammaren. 

De ekonomiska strecken kunde medföra märkliga politiska konsekvenser. En 
väljare som ena dagen hade rösträtt kunde dagen efter mista den om affärerna 
gick dåligt, eller om konjunkturen vände. Även politikerna kunde drabbas hårt. 
Riksdagsvalet 1887 avgjordes faktiskt på grund av en skatteskuld hos en av 
ledamöterna, den liberale företagaren Olof Larsson. Alla politiker som stod med 
på samma vallista som den skattskyldige Olof Larsson blev av med sina 
riksdagsplatser, vilket gjorde att den politiska majoriteten i riksdagen plötsligt 
svängde om. 
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Revolutionstider  
Revolutionerna i Nordamerika och Frankrike i slutet av 1700-talet slungade ut 
upplysningens mest radikala idéer med kraft: alla människor har rätt att delta i 
det egna landets styre! Kungens, adelns och kyrkans maktmonopol måste brytas! 

Den fortsatta utvecklingen skapade både skräck och förhoppningar. I Frankrike 
övergick revolutionen i terror och massavrättningar, som följdes av Napoleon I:s 
militärdiktatur. 

USA var en nybildad republik och kunde lättare bygga ett politiskt system från 
grunden, utan hänsyn till kungahus, adel och medeltida privilegier. I USA 
utökades rösträtten stegvis från 1820-talet, men även här följde bakslag i form av 
inbördeskrig och diskriminering av de fattiga och etniska minoriteterna. 

I Sverige inspirerades liberaler och vänstersinnade av tankarna på alla 
människors lika värde och strävan mot ökad frihet, jämlikhet och solidaritet. Den 
konservativa eliten ansåg dock att sådana radikala nymodigheter riskerade att 
kasta ut Sverige i ett våldsamt politiskt kaos. 

 

Politiska partier växer fram  
Vid tvåkammarriksdagens införande 1866 tyckte många att politiska partier bara 
ledde till splittring, intriger och korruption.  

I slutet av 1880-talet uppkom ändå en fråga som bidrog till att stärka 
partibildningen i riksdagen. 

Frågan handlade om den så kallade tullstriden. Skulle Sverige införa tullar på 
importerade livsmedelsvaror? Liberala frihandelsvänner stod på ena sidan, mot 
konservativa protektionister på den andra. Tullstriden bar på fröet till den 
vänster–högerskala som sedan 1900-talets början präglat svensk partipolitik. 

Även i rösträttsfrågan fanns en tydlig skiljelinje mellan vänster och höger. Till 
vänstern räknades vid denna tid främst liberaler och socialdemokrater. 
Vänsterns syn på rösträtten grundades i upplysningens ideal om jämlika 
medborgare med vissa grundläggande rättigheter. 

Högern bestod av konservativa adelsmän, godsägare, storbönder och annan 
överklass. De menade att det inte fanns några naturgivna politiska rättigheter. 
Statens intressen skulle alltid komma först. Den politiska rösten var ett uppdrag 
som staten endast borde dela ut till de medborgare som var utbildade, 
intresserade och hade rätt kvalifikationer. 
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Liberalerna var för rösträtt, men ansåg att många medborgare först behövde 
skolgång och fostran. Annars skulle inte väljarna kunna bära det ansvarsfulla 
uppdrag som rösträtten innebar. Inom folkrörelserna och den växande 
arbetarklassen fick tankar på skötsamhet och pliktuppfyllelse fäste. För många 
människor blev det ett ideal att leva nyktert, utbilda sig, arbeta, göra värnplikten 
och betala skatt. Den som fullgjorde sina plikter borde ju också få rösträtt och 
räknas som en fullvärdig medborgare. 

Liberaler, socialdemokrater och mer radikala socialister organiserade sig i 
opposition mot den gamla samhällsordning som försvarades av högern. Den 
politiska högern hade inledningsvis inte någon tydlig sammanhållning eller 
partiorganisation. Enkelt uttryckt räknades alla politiker som inte var vänster till 
högern. Det innebar att högern bestod av allt från moderat konservativa till 
reaktionära högernationalister. Bland de mer moderata högerpolitikerna fanns 
en större förståelse för behovet att lösa rösträttsfrågan. 

Ur det sena 1800-talets ideologiskt baserade och löst sammanhållna 
partigrupperingar växte så småningom ett verkligt partiväsen fram. Redan 1889 
bildades Socialdemokratiska arbetarepartiet som följdes av riksomfattande 
organisationer för liberalerna 1902 (Frisinnade landsföreningen) och de 
konservativa (Allmänna valmansförbundet). Genom Sveriges övergång till 
proportionella val 1911 förstärktes partiväsendet. 

Efter olika utbrytningar och omorganisationer av partirörelserna etablerades på 
1920-talet det fempartisystem som sedan dominerade riksdagslivet till 1980-
talet. Det bestod av ett tydligt vänsterblock bestående av nuvarande 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, som oftast mötte opposition från 
mitten- och högerpartierna bestående av dagens Centerparti, Liberalerna och 
Moderaterna. 
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Folkrörelsernas tid 
Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var folkrörelsernas tid. Frikyrkorna, 
nykterhetsrörelsen, kvinno- och arbetarrörelsen hämtade sina krafter ur de 
problem – och den frihet – som uppstod när ståndssamhället föll samman.  

 
Människorna samlar sig och ställer krav  
I slutet av 1800-talet börjar människorna samla sig för att kämpa för bättre 
arbetsförhållanden och politiskt inflytande. Det blir starten på folkrörelsernas tid.  

I städer och brukssamhällen kunde folk med liknande åsikter träffas, organisera 
sig i föreningar och tillsammans kämpa för förändring. 

Alkoholproblem, usla arbetsvillkor, kvinnoförtryck och andra samhällsproblem 
gick att åtgärda om folk bara samarbetade. 

I föreningar och frikyrkoförsamlingar fick medlemmarna nya vänner, en 
meningsfull fritid och inte minst: en god utbildning i demokratins metoder. 
Folkrörelserna höll möten, debatterade, förde protokoll och röstade för att fatta 
beslut – precis som politikerna i riksdagen. Kvinnor, arbetare och andra grupper 
med liten makt ville gärna visa sig värdiga rösträtten och ett fullvärdigt 
medborgarskap. Därför blev utbildning, skötsamhet och ansvarstagande viktiga 
inslag i många människors livsstil. 

Den samordnade utomparlamentariska kampen var något alldeles nytt. Folk 
utan förmögenhet, högre utbildning och rösträtt utmanade de etablerade 
makthavarna i staten, kyrkan och näringslivet. 

Folkrörelsernas opinionsbildning fick en extra skjuts av teknikutvecklingen. 
Järnvägen, telegrafen, postväsendet, dagspressen och många nya bokförlag 
gjorde det lättare att föra ut politiska budskap över landet. Även cykeln fick en 
stor betydelse för människors möjligheter att ta sig till politiska möten, 
demonstrationer och andra sammankomster. 
 
Den tidiga rösträttsrörelsen  

Eftersom varken kvinnor eller män utan högre ställning i samhället fanns 
representerade i riksdagen kunde de inte driva frågan inne i riksdagen.  

Dessa grupper fick söka andra vägar för att bilda opinion, övertyga och sätta 
press på politikerna i första och andra kammaren. 

Sveriges Allmänna Rösträttsförbund bildades 1890 med syftet att kämpa för 
införandet av allmän och lika rösträtt. De tidiga medlemmarna bestod främst av 
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personer från folkrörelserna med liberala värderingar, men även socialistiskt 
inriktade arbetare deltog. Verksamheten bestod till stor del av opinionsbildning, 
demonstrationer, möten och debatter. 1893 och 1896 organiserade förbundet 
två stora ”folkriksdagar”, där hela folket fick möjlighet att rösta fram 
representanter till ett alternativt parlament. Det fanns kraft i rörelsen: 150 000 
svenskar röstade i valet till folkriksdagen 1893, vilket var fler än i riksdagsvalet. 

Efter tio år upplöstes dock förbundet. Liberalerna ville inte använda strejker eller 
hot som politiska påtryckningsmedel, vilket däremot accepterades av 
socialdemokraterna. Den fortsatta rösträttskampen fördes därefter främst via de 
politiska partierna, där liberaler och socialdemokrater fortsatte sitt samarbete 
under etiketten ”vänstersamverkan”. 

 

Kvinnorörelsen tar form  

Anna Bugge Wicksell 1862–1928, var en av initiativtagarna till den kvinnliga 
rösträttsrörelsen i Norge och aktiv i flera fredsförbund. Hon var med och 
grundade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt där hon bland annat 
hade ansvar för internationella frågor och var ordförande för Skånedistriktet. 
1913 blev hon invald i Lunds stadsfullmäktige där hon satt till 1918 då hon blev 
ledamot i Danderyds stadsfullmäktige. 

Anna Lindhagen 1870–1941, var en av initiativtagarna till bildandet av 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och syster till riksdagsman Carl 
Lindhagen. Hon är ledamot av Stockholms stadsfullmäktige åren 1911–1923 och 
under sin tid inom rösträttsrörelsen är hon, med sin bakgrund i överklassen med 
vänsteråsikter, en länk mellan de mer borgerliga och de mer socialistiska 
kvinnorna i rörelsen. 

Anna Whitlock 1852–1930, en av förgrundsfigurerna och grundare av 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1903 och en av de som 
företrädde föreningen utåt. Hon var ordförande under två olika perioder. Anna 
Whitlock grundande även den Whitlockska samskolan i Stockholm.  

Ann-Margret Holmgren 1850–1940, var en av Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtts främsta talare och rekryterare. Genom att resa runt i Sverige 
och tala på olika sammankomster och politiska möten samlade hon medlemmar 
och grundade 60 lokalföreningar runt om i landet 

Augusta Tonning 1857–1932, var en av de mest anlitade talarna från 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Vid sidan av sitt resande i landet 
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drev hon jord- och skogsbruk. Hon döpte sin häst till Rösträttskampen och red 
ofta till de många mötena hon talade på. 

Elin Wägner 1882–1949, var en känd författare och skribent som skrev mycket 
om rösträttsrörelsen, till exempel i boken Pennskaftet. Hon var en av de som 
lämnade in Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts namninsamling med 
över 350 000 namn till riksdagen 1914. 

Frigga Carlberg 1851–1925, var ledamot i styrelsen för Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt och ordförande för dess avdelning i Göteborg. Hon 
anordnade 1918 den enda stora offentliga demonstrationen för kvinnlig rösträtt 
efter att första kammaren röstat ner frågan om kvinnlig rösträtt ytterligare en 
gång. 

Gulli Petrini 1867–1941, var en av de mest anlitade resetalarna för 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och skrev många artiklar om 
kvinnlig rösträtt. Hon var ledamot av Växjö stadsfullmäktige och var först 
ordförande i Växjö och senare även Stockholms lokalförening för kvinnans 
politiska rösträtt. 

Lydia Wahlström 1869–1954, är en av av grundarna till Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt och en av de som öppet stod politiskt till höger. Hon 
kritiserades för att bryta föreningens politiska neutralitet och avgick därför som 
ordförande 1911. Lydia Wahlström representerade Sverige vid flera 
internationella kvinnokongresser. 

Signe Bergman 1869–1960, ledande medlem i Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt från 1907 och dess ordförande mellan 1914 och 1917. Hon 
representerade Sverige i International Woman Suffrage Alliance 1909–1920, och 
var med och organiserade rösträttskongressen i Stockholm 1911.  

I det mer liberala klimat som rådde under 1800-talet fick även kvinnofrågan ökad 
aktualitet. I politik och kulturdebatter uppmärksammades kvinnans roll i 
samhället.  

Sedan gammalt hade män och kvinnor skilda medborgerliga privilegier, 
rättigheter och skyldigheter. Nu fördes dessa frågor upp på dagordningen. 
Frågan gällde ytterst en omförhandling av villkoren för kvinnans medborgarskap. 
Skulle kvinnor bli fullvärdiga, myndiga medborgare med makt över sina egna liv, 
och möjlighet att fullt ut bidra till samhällets utveckling? 
När Fredrika Bremer Förbundet bildades 1884 blev kvinnofrågan politisk. 
Förbundet verkade för kvinnors frigörelse och innebar att kvinnor kom att ta 
större del i debatten. Även inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen Vita 
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Bandet och bland de frisinnade (liberaler) fanns i slutet av 1800-talet en opinion 
för kvinnlig rösträtt. 
 
När rösträttsförbundet lade ner sin verksamhet år 1900 fortsatte kampen för 
manlig rösträtt huvudsakligen inomparlamentariskt, i de framväxande partierna. 
Kvinnornas rösträtt kom då i skymundan. Kvinnorörelsen saknade 
representanter i riksdagen och fortsatte därför sitt utomparlamentariska arbete 
med förnyad kraft. Bildandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
(LKPR) 1903 kan ses som startskottet för kvinnornas verkliga inträde i 
rikspolitiken. 

“Sålänge kvinnorna inte fått sin rösträtt, är inte mycket att hoppas. Först då varje 
statsråd vet, att orättvisor mot kvinnor av dem kunna beivras i riksdagen och att 
de öva inflytande med valsedeln i sin hand, tycks de bli en möjlighet för kvinnor 
att vinna den mest elementära rättvisa” 

Gulli Petrini 

 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt  
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades 1903 för att driva 
kampen för kvinnornas rösträtt, vilket i förlängningen också handlade om ett 
jämlikt medborgarskap. 
Politiken som sedan länge hade varit ett manligt reservat blev nu en offentlig 
arena även för LKPR:s 17 000 medlemmar. Många av dem hade tidigare 
erfarenheter från andra föreningar som Fredrika Bremer Förbundet, Röda Korset 
och nykterhetsorganisationen Vita Bandet. 

LKPR ville stå partipolitiskt obundna för att på så sätt kunna samla stöd från 
såväl liberaler, socialister som konservativa. I praktiken drevs dock LKPR främst 
av liberala och vänstersinnade kvinnor med borgerlig bakgrund. Politiskt 
intresserade arbetarkvinnor engagerade sig i stället via arbetarrörelsens 
kvinnosektioner och inom fackföreningarna. Inom arbetarrörelsen var dock inte 
kvinnofrågan särskilt prioriterad: klassperspektivet sattes före frågan om kön. 
Vissa högerkvinnor deltog också i LKPR, men flera lämnade rörelsen 1911, då 
LKPR öppet stödde den rösträttsvänliga vänstern i riksdagsvalet. 

Trots sina radikala politiska mål hade LKPR i grunden en traditionell syn på 
könsrollerna. Ett argument som ofta fördes fram var att kvinnor borde få rösträtt 
på grund av sin kvinnliga särart. De skulle stärka staten och det politiska livet 
med sin kvinnliga omsorgsförmåga och fallenhet för moderskap, fostran och 
pedagogik. På kort sikt var denna särartstanke användbar för att öppna upp det 
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offentliga samhällslivet för kvinnorna, men på längre sikt befästes de 
traditionella könsrollerna. 

När Nils Edén tillträdde som statsminister 1917 hade motståndet mot kvinnlig 
rösträtt luckrats upp. Politiska strateger i Allmänna valmansförbundet (högern) 
spekulerade i att röstberättigade kvinnor skulle kunna stärka högern. Kvinnorna 
var mer religiöst inriktade, vilket ansågs leda till konservativa åsikter. Fruar och 
döttrar till ledande högermän argumenterade nu också för kvinnlig rösträtt. För 
somliga konservativa var det lättare att acceptera rösträtt för överklassens 
bildade kvinnor än för lågutbildade, egendomslösa män. 

Kvinnornas rösträtt hamnade ändå i skymundan under rösträttskampens 
slutskede. Kvinnlig rösträtt accepterades visserligen som en del av den 
kommande reformen, men den stora politiska striden handlade om första 
kammarens framtida ställning. 

LKPR upplöstes 1921, efter demokratins verkliga genombrott. Det skulle då visa 
sig att könsbarriärerna endast hade flyttats en bit högre upp i maktens boningar. 
Även i fortsättningen skulle kvinnorna behöva kämpa för att vinna inflytande i 
partierna, riksdagen, statsförvaltningen och inom andra delar av det offentliga 
samhället. 
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Argumentationen om rösträtten 
I slutet av 1800-talet hade kungens makt försvagats. Mer makt låg hos riksdagen, 
och ståndssamhället var nu historia. Men den största frågan väntade fortfarande 
på sin lösning. Den handlade om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla 
vuxna svenskar.  

 
Rösträtt – ett stående inslag i riksdagen  

Fredrik Theodor Borg 1825–1895, var tidigt förespråkare av kvinnors rösträtt och 
var den förste riksdagsman som motionerade om detta 1884.  

Agda Montelius 1850–1920, var talesperson för den delegation från Fredrika 
Bremer Förbundet som uppvaktade statsminister Erik Gustaf Boström med ett 
förslag om kvinnlig rösträtt 1899. Det var första gången kvinnorna i Sverige själva 
formellt överlämnade ett förslag om rösträtt.  

Carl Lindhagen 1860–1946, riksdagsledamot och starkt engagerad i frågan 
om kvinnans politiska rösträtt. Motionerade redan 1902 om kvinnlig rösträtt. 
Han var bror till Anna Lindhagen. 

Karl Staaff 1860–1915, var Sveriges statsminister vid två tillfällen, 1905–1906 och 
1911–1914. Han försökte vidga rösträtten men misslyckades. Karl Staaff avgick 
efter att kung Gustav V öppet tagit avstånd från regeringen i samband med 
bondetåget och borggårdskrisen. 

Arvid Lindman 1862–1936, var Sveriges statsminister 1906-1911. Han lyckades 
tillslut lirka igenom allmän rösträtt för män. Riksdagsbeslutet 1907 krävde 
grundlagsändring och därmed ett nytt beslut 1909 med riksdagsval däremellan. 

Från slutet av 1880-talet och 20 år framåt skulle frågan om den utökade 
rösträtten vara ett stående inslag i riksdagen. Många förslag lades fram, men 
nästan alla fick nej.  

Riksdagsmannen och redaktören Fredrik Theodor Borg föreslog redan 1884 att 
vissa kvinnor skulle få rösta och ställa upp som kandidater i riksdagsvalen. 

Borgs förslag omfattade visserligen bara 5 procent av kvinnorna, men händelsen 
kan ändå ses som ett avstamp för den kvinnliga rösträttsrörelsen. 
Redan 1899 lämnade Agda Montelius och Gertrud Adelborg från Fredrika Bremer 
Förbundet in ett förslag om kvinnlig rösträtt till statsminister Erik Gustaf Boström. Det 
var första gången  
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Under 1890-talet växte sig rösträttsrörelsen starkare, vilket ökade trycket på 
politikerna i riksdagen och regeringen. 1896 kom en första proposition från 
regeringen Boström om utökad rösträtt för män. Förslaget innebar att 
väljarkåren skulle öka med endast 10 procent, men riksdagen sade ändå nej. 

De följande åren lades flera förslag fram, som alla röstades ned. Riksdagen 
beslutade dock att utreda och belysa rösträttsfrågan grundligt. 1902 kom 
regeringen med en ny proposition som gick ut på att alla män över 40 år skulle få 
rösträtt. Gifta män skulle dessutom få en tilläggsröst, eftersom det förutsattes att 
maken också skulle representera sin hustru. Förslaget avvisades och tre dagars 
storstrejk utlystes. Förslaget var högst provocerande även för många kvinnor och 
bidrog till starten av den organiserade kvinnliga rösträttsrörelsen. 

1904 kom en ny proposition, som föreslog rösträtt vid andrakammarvalen för 
män över 25 år, som hade fullgjort värnplikten, betalat skatten och som 
uppfyllde vissa andra så kallade rösträttsstreck (villkor för rösträtten). Den här 
gången föll propositionen, eftersom riksdagen inte kunde enas om valsystemets 
utformning. Debatten visade dock att en majoritet i riksdagen faktiskt var för en 
utökad rösträtt vid andrakammarvalen, bara det gick att enas om valsystemet, 
rösträttsstreckens utformning och vissa andra detaljer. 

1906 lade den liberala regeringen fram en proposition med reviderade 
rösträttsvillkor som innebar majoritetsval i enmansvalkretsar. Debatten som 
följde i riksdagen var upprörd, och även detta förslag avvisades. En öppen 
konflikt mellan dåvarande statsministern Karl Staaff och kungen fick till följd att 
statsministern avgick. Avgörandet i frågan om den manliga rösträtten skulle dock 
komma inom kort. 

 

Värnplikten som argument för rösträtt  
Rösträtten kopplades ofta samman med frågan om pliktuppfyllelse bland 
medborgarna.  

Det blev tydligt inte minst i samband med införandet av allmän värnplikt för män 
1901. Alla män, oavsett klass och bildning, förpliktigades då att göra värnplikt och 
vid behov försvara landet med livet som insats. 

Många ansåg att lika värnplikt även borde medföra lika rösträtt, enligt devisen: 
”En man, en röst, ett gevär!”. 

Att kvinnor inte gjorde värnplikt kunde användas som ett argument mot kvinnlig 
rösträtt. För att bemöta argumentet framhöll kvinnorna andra plikter och 
samhällsuppgifter som de uppfyllde, inte minst i samband med krig. Kvinnorna 
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kunde utföra krigssjukvård och ersätta männen i viktiga samhällsfunktioner som 
industri och jordbruk. Dessutom betonades att kvinnor fyllde en central uppgift 
gentemot nationen i sitt reproduktiva arbete. Det var ju kvinnorna som födde 
barn och fostrade dem. Fler kvinnor dog faktiskt i barnsäng än män i fält!  

Alla dessa kvinnliga uppoffringar borde väl väga minst lika tungt som värnplikten, 
och därmed ge kvinnorna samma rätt att rösta?Den allmänna värnplikten 
klubbades visserligen igenom av riksdagen 1901 utan någon åtföljande 
rösträttsreform. Men debatten och opinionen hade ändå påverkats starkt av 
frågan. Värnplikten, men också andra medborgerliga skyldigheter, fortsatte att 
föras fram som argument för en utökad rösträtt. 

"...rösträtten är ett mandat, den är icke en alla personer tillkommande rätt; den 
är ett uppdrag, som staten utdelar åt sådana personer, vilka äro kvalificerade för 
att kunna fullgöra det, och den är icke en rätt, som tillkommer en person blott 
därför, att han är född eller är medborgare." 

Teofron Säve, riksdagsledamot 1892–1910 och motståndare till allmän rösträtt 

 

Männen får rösträtt  
Trots att den konservativa högern under lång tid bromsat alla förslag om utökad 
rösträtt så blev det Arvid Lindmans högerregering som slutligen drev igenom 
frågan om allmän rösträtt för män. 

Det skedde efter två riksdagsbeslut, 1907 och 1909 eftersom frågan innebar en 
grundlagsändring, vilket krävde två likalydande beslut av riksdagen, med ett val 
mellan beslutstillfällena. 

Regeringen Lindmans förslag innebar följande: 

• Utökad rösträtt för män över 24 års ålder vid valen till riksdagens andra 
kammare. Inkomst- och förmögenhetsstrecken avskaffades. 

• En demokratisering av de kommunala valen och därmed även av första 
kammaren. Antalet röster begränsades till maximalt 40 (den 40-gradiga 
skalan). 

• Proportionella val till båda kamrarna (så kallad dubbelproportionalism). 
• Kvinnor blev valbara till kommunala förtroendeuppdrag 

Hur kom det sig att en högerpolitiker drev igenom en demokratisk reform som 
hans partivänner sedan länge hade motarbetat? Statsminister Arvid Lindman var 
en skicklig taktiker och dessutom pragmatiskt lagd. Som högerman kunde han 
acceptera en utökad rösträtt, så länge som reformen inte blev för radikal. Många 
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konservativa politiker kunde stödja Lindmans förslag, eftersom det kom från 
deras eget politiska läger. Lindman och hans anhängare jobbade efter principen 
”förändra för att bevara”. Om de inte gjorde något alls fanns risken att vänstern 
senare skulle tvinga på dem radikala, kanske samhällsomstörtande, reformer. 

Det nya valsystemet stärkte partiernas roll eftersom det nu blev svårt för 
partilösa, oberoende kandidater att vinna så många röster som krävdes i varje 
valkrets. Även detta kan ses som ett exempel på hur komplex och motsägelsefull 
Sveriges väg mot demokrati var. De konservativa hade länge varit emot partier 
och partimakt – men till slut var det ändå en högerregering som skapade 
förutsättningar för 1900-talets starka partiväsen. 

Lindmans segrande förslag innehöll precis som föregående propositioner flera 
rösträttsstreck, som under åren 1911–1920 gjorde att cirka 20 procent av 
männen över 24 år inte fick rösta. 

Flera frågor som snart skulle komma att stå i centrum för den politiska debatten 
behandlades inte alls i samband med rösträttsreformen 1907–1909. Rösträtt för 
kvinnor och parlamentarismens principer nämndes inte. Många trodde och 
hoppades att Lindmans konservativa reform skulle hålla tillbaka vänsterns mer 
långtgående demokratiska krav. Det visade sig vara en felbedömning. 
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Argument – för eller emot?  
Rösträttskampen fördes av många grupper med skilda bakgrunder och 
intressen. Debatten handlade inte bara om ”för” eller ”emot” rösträtten. Det 
fanns ett otal varianter, reservationer och villkor i de förslag som fördes fram.  

Motiv som religion, pengar och nationalism kunde användas för att argumentera 
såväl för som emot en utökad rösträtt. Då som nu ville politiker och debattörer 
använda sig av aktuella och känslomässiga frågor för att vinna väljarnas stöd. 

Här är några exempel på hur olika ämnen kunde användas för att framföra 
argument både för och emot den allmänna rösträtten. 

Kristendom 

● För: Med krav på förmögenhet och rikedomar skulle inte ens Jesus få rösta 
– men däremot Judas. 

● Emot: Guds ord står över alla majoriteter, och i bibeln står ingen om 
rösträtt. 

Kompetens 

● För: Alla kan lära sig ta ansvar om de bara får chansen. 
● Emot: Vanligt folk har vare sig kunskaper om eller intresse för politik. 

Samhällsnytta 

● För: Om varje person får möjlighet att tillgodose sina intressen, ökar den 
totala samhällsnyttan. 

● Emot: Demokrati leder till att egenintressen och partikäbbel skadar 
landet. 

Makt 

● För: Rösträtten är bara första steget mot att förverkliga socialismens idéer. 
● Emot: Först tar de fattiga makten i riksdagen – sedan kommer de stjäla 

våra företag och förmögenheter. 

Omvärlden 

● För: Nästan alla andra länder har gjort det – varför ska Sverige vänta? 
● Emot: Se hur det gått i USA och Frankrike: moraliskt förfall, våld och 

pöbelvälde. 
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Biologi och genus 

● För: Se hur illa ställt det är i världen: Är det inte uppenbart att männen 
behöver kvinnornas hjälp att styra? 

● Emot: Kvinnans plats är i hemmet – vem ska ta hand om hem och barn 
om kvinnorna börjar med politik? 

Pengarna 

● För: Det är skamligt att medborgarrätt heter pengar. 
● Emot: Den som betalar mycket i skatt ska förstås också få ett större 

inflytande i politiken. 

Nationalism 

● För: Folket kan aldrig älska sin nation om de förvägras rösträtt. 
● Emot: Folkstyret kommer förstöra Sveriges tusenåriga politiska 

traditioner. 

Förnuft 

● För: En arbetare med folkskoleutbildning är mer förnuftig än många galna 
professorer. 

● Emot: Kvinnor och proletärer kan inte tänka självständigt – de kommer 
luras av starka ledare. 

Rättigheter och skyldigheter 

● För: Alla människor har rätt att delta i sitt lands styre. 
● Emot: Rösträtten är ett uppdrag för de kvalificerade – inte en rättighet 

som kan delas ut. 

Ålder 

● För: 35-årsgräns till första kammaren leder till senilitet och 
åderförkalkning. Sverige behöver ungdomens kraft. 

● Emot: Det krävs erfarenhet och mognad av den som ska ta ansvar för vår 
gemensamma framtid. 
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Revolution 

● För: Låt oss införa rösträtten innan revolutionen kastar omkull både 
riksdagen och resten av samhället. 

● Emot: Det verkliga folkstyret uppnår vi genom revolution – inte genom 
borgarnas så kallade rösträtt. 
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Överenskommelsen om rösträtten 

Demokratins genombrott i Sverige inträffade under åren 1918–1922. Ett första 
avgörande steg togs av riksdagen en sen decembernatt 1918. Första världskriget 
hade just avslutats. Hela världen tycktes slitas mellan den nya tidens motpoler: 
stad ställdes mot land, jordbruk mot industri, höger mot vänster och 
demokratiska reformer mot revolutionärt våld.  

 
Kungens löfte om parlamentarism  
Parallellt med rösträtten var maktförhållandet mellan riksdag och kungamakt en 
het fråga.  

Det handlade om parlamentarismens kärna: Borde landets regering eftersträva 
politiskt stöd i riksdagen? Eller skulle kungen kunna styra självständigt och på 
egen hand utse sina rådgivare? 

Hösten 1917 träffade kung Gustaf V och den blivande statsministern Nils Edén 
en överenskommelse som blev en viktig förutsättning för Sveriges fortsatta 
demokratisering. I ett samtal med Edén lovade kungen att inte lägga sig i 
regeringens politik. Edén skulle få regera med riksdagens stöd, oberoende av 
kungens åsikter. 

I den gällande regeringsformen från 1809 stod inte ett ord om parlamentarism. 
Tvärtom, enligt grundlagen skulle Sverige styras av kungen, med stöd av en 
rådgivande ministär (regering) som kungen själv utsåg. Sedan 1800-talets slut 
hade dock en annan politisk praxis utvecklats. Regeringens ministrar hämtades 
allt oftare från riksdagen, vilket på ett naturligt sätt förde in regeringsfrågorna i 
parlamentet. Där var partipolitiken under framväxt. Regeringen behövde därmed 
söka stöd hos riksdagens starkaste partier för att få igenom de kungliga 
propositionerna. På så sätt uppstod en informell parlamentarism, samtidigt som 
regeringsformens maktdelning delvis kunde behållas. Kungen behöll sitt 
inflytande över vissa frågor, som försvars- och utrikespolitiken, medan mycket 
annat avgjordes av regering och riksdag. 

Det var inte särskilt konstigt att Edén ville ha ett löfte från kungen. Några år 
tidigare hade Gustaf V nämligen orsakat en regeringskris genom borggårdstalet, 
där han gick emot regeringens försvarspolitik. Den dåvarande statsministern, 
liberalen Karl Staaff, såg kungens agerande som ett svek och ett brott mot 
rådande politisk praxis. Statsministern krävde att kungen i fortsättningen skulle 
avstå från liknande protester. När kungen vägrade avgick regeringen. Den starka 
personliga kungamakten hade gjort en plötslig comeback. 
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Det var först efter Edéns överenskommelse med kungen 1917 som 
parlamentarismen på allvar etablerades i svensk politik. Sedan dess har 
regeringens politik varit beroende enbart av riksdagens stöd – inte av kungens 
åsikter och politiska infall. Det dröjde dock till 1974 innan parlamentarismen 
skrevs in i regeringsformen. 

 

Fortsatt konservativt motstånd  

Våren 1918 stoppade riksdagens första kammare på nytt ett förslag från 
regeringen om allmän och lika rösträtt.  

Oenigheten gällde inte minst de kommunala rösträttsreglerna. Första kammaren 
utsågs indirekt, via landstingen. En demokratisering av de kommunala valen 
skulle göra att liberaler och socialdemokrater fick fler platser i första kammaren, 
vilket utgjorde ett direkt hot mot högerns politiska ställning. 

Många konservativa stod fast vid åsikten att möjligheten att få rösta och bli vald 
till första kammaren var ett privilegium – inte en rättighet som kunde utkrävas av 
obildade och ansvarslösa medborgare. Även om den kommunala rösträtten inte 
längre skulle graderas enbart efter förmögenhet kunde högern tänka sig att väga 
in andra faktorer som högre åldersgränser eller krav på en viss utbildningsnivå. 
Det ansågs även relevant om väljarna och de politiska kandidaterna till första 
kammaren hade tidigare erfarenhet av medborgerliga förtroendeuppdrag samt 
om de var familjeförsörjare eller inte. 

Därmed fanns en tydlig splittring mellan andra kammaren, som dominerades av 
liberaler och socialdemokrater, och den konservativa första kammaren. 

Första kammarens högerledare, Ernst Trygger, förklarade i bestämda ordalag sitt 
principiella motstånd mot lika kommunal rösträtt under riksdagsdebattens 
avslutning. Han menade att adelns och överklassens politiska privilegier inte 
hade skapats för att tillgodose deras egna särintressen. Det var för samhällets 
bästa som högern vägrade att vika sig. 
 
Andra kammarens majoritet tänkte inte nöja sig med avslag i frågan, förklarade 
Socialdemokraternas partiledare Hjalmar Branting. Han menade att högerns 
envisa försvar av ”klassegoistiska extra privilegier” riskerade att leda till stegrade 
politiska motsättningar i landet. 
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Vänster och höger stod mot varandra. Motsättningarna var tydliga. Ingen ville ge 
med sig. Att de avgörande stegen mot full demokrati ändå skulle tas före årets 
slut föreföll osannolikt. Ändå blev det så. Den sociala oron i Europa vid 
krigsslutet i november 1918 skulle till slut ge demokratin en avgörande knuff 
framåt. 

”Som en fast mur måste vi ställa oss emot anspråk, som äventyra det helas väl 
för att tillfredsställa enskildas begär efter en makt, som de sakna förmåga att till 
samhällets väl utöva.” 

Ernst Trygger 

 

Revolution innebär dåliga affärer  
Ekonomiska frågor var förstås en viktig del av det politiska livet även 1918. 

Vissa storföretagare i svenskt näringsliv satt i riksdagen. Flera av dem tillhörde 
den konservativa högern i första kammaren. 

Men det fanns även liberalt inriktade företagare som engagerade sig i politiken – 
särskilt i de fall som ideologiska beslut riskerade att störa affärerna. Här uppstod 
en tidig intressegemenskap mellan delar av den politiska vänstern och 
storkapitalets företrädare. Båda var nämligen motståndare till den tyskvänliga, 
ofta byråkratiska, konservatism som härskade inom högern. Många konservativa 
godsägare och bönder var å andra sidan skeptiska till frihandel, industrialism och 
”roffarkapitalism”. 

Markus Wallenberg, Ivar Kreuger och andra storföretagare utövade direkta 
påtryckningar i samband med de avgörande utskottsförhandlingarna inför 
riksdagsbeslutet om rösträtten den 17 december 1918. Den 21 november 
uppvaktade Wallenberg och bankmannen Oskar Rydbeck högerns ledare. De 
båda finansmännen uppmanade högerns riksdagsledamöter att hålla dörren 
öppen för en överenskommelse med regeringen. Några dagar senare kom en 
liknande uppmaning från näringslivets toppar i Göteborg, som varnade för att 
högerns nej skulle kunna ”medföra ödesdigra följder för en lugn 
samhällsutveckling”. 

Under den avgörande riksdagsdebatten uttryckte K A Wallenberg, tidigare 
utrikesminister och bror till Markus, sitt stöd för rösträttsreformen. K A 
Wallenberg hade redan tidigare röstat för kvinnlig rösträtt och ansåg kraven på 
politisk jämlikhet för alla vuxna medborgare vara lika ohejdbara som 
tyngdlagens verkningar. 
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En reformerad rösträtt kunde vara bra för affärslivet på flera sätt. Först och 
främst minskade risken för en socialistisk revolution, vilket hade hotat såväl 
enskilda affärsrörelser som det kapitalistiska systemet i dess helhet. Dessutom 
var liberala och socialdemokratiska krafter i riksdagen sannolikt bättre för 
industrin än frihandelsfientliga konservativa politiker med jordbrukarintressen. 

När Markus Wallenberg blickade tillbaka på rösträttsreformen några år senare 
var det dock med blandade känslor. I ett brev till Torgny Segerstedt 1925 
uttryckte han sin oro för att demokratin kunde urarta till en ny sorts politisk 
oligarki, där skicklighet, skötsamhet och arbetsnit inte skattades efter förtjänst. 
”Folkväldet tenderar till att eliminera de skötsamma” skrev Wallenberg, som 
några år senare grundade Skattebetalarnas förening, för att samla de krafter 
som ”lida under det hejdlösa slöseriet, och inse betydelsen av sparsamhet”. 

Här låg fröet till kommande decenniers strider om skattenivåer och den 
demokratiskt styrda, offentliga sektorns storlek. 

 

En oväntad öppning  
Under senhösten 1918, kallade regeringen samman en urtima (extra) riksdag.  

Meningen var att riksdagen skulle justera de statsanställdas löner som hade 
urholkats av inflation under kriget. Den dramatiska utvecklingen i omvärlden 
förde dock upp en mycket större fråga på dagordningen. Rösträtten. 

När Tysklands kejsare föll i november och Sverige tycktes omringat av 
revolutionära stämningar lade liberaler och socialdemokrater fram en oväntad 
proposition: riksdagen skulle ännu en gång få ta ställning till frågan om allmän 
och lika rösträtt. 

Statsminister Nils Edén grep tillfället i flykten när rösträttspropositionen lades 
fram 1918. Riksdagen var extrainkallad och fick därför inte besluta om ändrade 
regler i riksdagsvalet. Det var nämligen en reform som krävde en 
grundlagsändring och två likalydande beslut vid ordinarie riksdagar, med ett val 
mellan besluten.  
 
För att ändå komma framåt lade regeringen under ledning av statsminister Nils 
Edén fram ett förslag om utökad kommunal rösträtt. Det var nämligen ett beslut 
som den urtima riksdagen hade rätt att fatta. Dessutom var tanken att beslutet 
skulle åtföljas av ett partiöverskridande löfte, som sa att riksdagen under 
kommande ordinarie riksdagar skulle reformera rösträtten även till riksdagens 
andra kammare. 
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"Det gällde att handla snabbt i det psykologiska ögonblicket." 

Nils Edén 

 

När frågan kom upp på bordet arbetade Hjalmar Branting, Värner Rydén och 
andra socialdemokrater på två fronter. De försökte dämpa revolutionärerna på 
vänsterkanten, samtidigt som den politiska oron användes för att övertyga 
högerpolitiker om rösträttsreformens nödvändighet. Draghjälp kom även från 
näringslivets toppar, från ärkebiskopen, kungen och kronprinsen. Många 
högermän ansåg att ett demokratiskt systemskifte var nödvändigt för att rädda 
monarkin och i någon mån även bevara högerns politiska ställning i riksdagen. 

Det första utkastet till nya rösträttsregler utarbetades av ett särskilt 
riksdagsutskott. Därefter krymptes skaran till en delegation på tio man. Det 
slutliga förslaget utarbetades inom en krets av endast fyra riksdagsledamöter: 
Socialdemokraten Hjalmar Branting, liberalen Herman Kvarnzelius och 
högermännen Carl Swartz och Adolf Dahl. Högerns riksparti, Allmänna 
valmansförbundet, hade godkänt förslaget om allmän och lika kommunal 
rösträtt men samtidigt fått igenom vissa konservativa motkrav om höjda 
åldersgränser och betalda skatter. Socialdemokraterna kompromissade 
dessutom genom att skjuta frågan om enkammarriksdagens införande på 
framtiden. 

Det förslag som slutligen lades fram för beslut i riksdagen var således en 
kompromiss, utformad av liberaler och socialdemokrater, men med tillräckligt 
stora eftergifter för att kunna få stöd även av moderata högerpolitiker i första 
kammaren.  

 

Den 17 december 1918  
En sen decembernatt 1918 tog riksdagen ett avgörande steg på vägen mot ett 
demokratiskt statsskick.  

Klockan tio på förmiddagen den 17 december 1918 samlades ledamöterna i 
riksdagens första och andra kammare. 

Vissa kom direkt från julstöket och de vardagsproblem som många familjer 
brottades med under rådande kristider. Det nyss avslutade första världskriget 
hade lett till omfattande ransoneringar. Det var svårt att få tag på potatis, socker, 
skinka, kryddor och mycket annat som hörde julen till. På dagordningen stod 
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regeringens senaste förslag om kraftigt utökad rösträtt och valbarhet för både 
män och kvinnor. 

Frågan om Sveriges demokratisering hade lyfts upp mot bakgrund av flera 
omvälvande händelser. I Finland, Baltikum, Ryssland och Tyskland hade väpnade 
konflikter blossat upp i spåren av det nyss avslutade världskriget. De 
revolutionära och nationalistiska stämningarna drog som höststormar genom 
många av Europas gamla adels- och kungahus. Samtidigt skördade en 
världsomfattande epidemi – spanska sjukan –tiotusentals liv i Sverige. 

Under riksdagsdebatten angreps regeringens förslag av både höger- och 
vänsterpolitiker. Vissa konservativa oroade sig för att ”de minst kompetenta” 
skulle få makten om allmän rösträtt infördes. Vänstersocialisterna tyckte 
däremot att regeringens kompromiss var ett svek som bevarade den åldrade 
högerns makt i första kammaren. Bitvis hördes vapenskrammel i 
riksdagsbänkarna. Vänstersocialisterna anspelade på revolutionshotet, samtidigt 
som vissa högermän gjorde klart att de skulle följa sitt förnuft och inte låta sig 
skrämmas av ”barnsliga hot”. 

Som många andra frågor vid den här tiden var rösträttsdebatten en delikat 
balansgång mellan höger och vänster, där varje felsteg riskerade att leda till ett 
ödesdigert fall. I andra delar av Europa växte redan kommunistiska, fascistiska 
och nazistiska rörelser ur världskrigets ruiner. Skulle regeringens och högerns 
snabbt författade kompromiss verkligen kunna leda till ett stabilt, demokratiskt 
styre i Sverige? 

 

Ett avgörande klubbslag  
Sent på natten slog talmannens klubba äntligen i bordet. Sammanträdet i 
riksdagens andra kammare hade då pågått i över 15 timmar, med avbrott för 
middag.  

Första kammaren hade godkänt förslaget tre timmar tidigare, och nu hade andra 
kammaren nått samma slutsats, med siffrorna 167 mot 12. Endast 
vänstersocialisterna röstade nej. 

Sverige skulle införa allmän och lika rösträtt.  

Reformen skulle genomföras i två steg: 

• Redan i valen till kommuner och landsting våren 1919 skulle alla myndiga 
svenska medborgare – kvinnor såväl som män – ha en röst var, oavsett 
social bakgrund och förmögenhet. Beslutet påverkade även riksdagens 
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sammansättning, eftersom första kammarens ledamöter utsågs indirekt 
av landstingen. 

• Riksdagen utlovade dessutom att allmän och lika rösträtt skulle införas 
även i valen till riksdagens andra kammare. Det krävde dock en 
grundlagsändring och ytterligare två beslut vid de ordinarie riksdagarna 
1919 och 1921. 

I det kommunala valet (primärkommunerna) sattes åldersgränsen till 23. Första 
kammaren skyddades mot alltför häftiga politiska omsvängningar genom högre 
åldersgränser (27 år för att rösta, 35 år för att bli vald) samt fortsatta krav på 
betald skatt i landstingsvalet. Dessutom förlängdes första kammarens mandattid 
från sex till åtta år. 

I det kommande riksdagsvalet 1921 skulle antalet röstberättigade väljare öka 
med över 2 miljoner personer, varav cirka 1,7 miljoner var kvinnor. Även fler män 
fick rösta eftersom åldersgränsen sänktes till 23 år och kravet på betalda skatter 
togs bort. 

När beslutet väl var fattat och riksdagsmännen begav sig hemåt i den kalla 
decembernatten låg ett nytt Sverige under deras fötter. Vägen framför dem var 
mörk och osäker. Vissa vänstersocialister skulle även i fortsättningen sätta sitt 
hopp till revolutionens våldsamma kraft. Somliga högermän kom aldrig att 
acceptera folkstyret fullt ut. Hos många riksdagsmän gnagde den svåra frågan: 
Skulle ”vanligt folk” verkligen klara av att styra landet i dessa svåra tider? 
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Det första demokratiska valet 
I september 1921 hölls det första demokratiska valet till riksdagens andra 
kammare. Rösträtten var allmän och lika, parlamentarismen etablerad och 
kvinnorna myndiga medborgare. Över 2 miljoner nya väljare hade möjlighet att 
rösta fram ett nytt politiskt styre.  

 
Valarbetet  
Inför valen till riksdagen i september 1921 var det säkert många 
riksdagsledamöter som tänkte tillbaka på alla de tal, debatter, möten och 
demonstrationer som låg bakom dem. Nu var det upp till bevis. Skulle folkstyret 
fungera? 

Att besluta om allmän och lika rösträtt var en sak. Att i praktiken åstadkomma ett 
fungerande folkstyre var något helt annat. Vad skulle politiken handla om när 
rösträttsfrågan äntligen var avgjord?  

Under den avgörande debatten i december 1918 hade socialisten och 
rösträttsförespråkaren Carl Lindhagen påmint ledamöterna i andra kammaren: 
”Först nu börjar det svåra arbetet!”. Det lät nästan som en varning. 

I första kammaren sörjde högermannen K J Ekman det tusenåriga arv som nu 
gick i graven och utmålade en mörk, konfliktfylld framtid. Kunde miljontals ovana 
väljare verkligen göra kloka och självständiga val? Hur skulle allt ordnas rent 
praktiskt när hundra tusentals nya väljare strömmade till vallokalerna? Eller tänk 
om väljarna stannade hemma! Det var en alldeles ny situation för politikerna 
som nu var tvungna att nå ut och locka helt nya väljargrupper. 
 
Partierna satsade stort på mötesverksamhet under kampanjen inför det så 
kallade ”demokrativalet” 1921. Över 10 000 valmöten arrangerades över landet 
mellan juli och september. 

"Såvitt jag kan se kommer de allra flesta av våra städer och industrisamhällen nu 
utlämnas till ett klassvälde." 
KJ Ekman 

Aktiviteten varierade bland partiledarna. Högerledaren Arvid Lindman höll över 
40 valtal, medan socialdemokraten Branting nöjde sig med åtta. 
Bondeförbundets ledare Johan Andersson i Raklösen var inte alls med i 
kampanjen, som ju inföll mitt under skörden. 
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Nya skiljelinjer i politiken  

Socialdemokrater och liberaler hade under lång tid kämpat tillsammans för 
rösträttens införande. Men under 1920-talet gick partierna skilda vägar.  

Liberalerna ville ha individuell frihet och privat ägande, medan 
socialdemokraterna förespråkade välfärdsreformer och förstatliganden. 

En ny skiljelinje i svensk politik tog fastare form under 1920- och 30-talen: 
socialdemokratisk vänsterpolitik ställdes mot en borgerlig höger. Under 1920-
talet växlade regeringarna snabbt. Många kritiska röster höjdes mot demokratin, 
som beskylldes för att vara instabil och ineffektiv. Partipolitiken ledde bara till 
”käbbel” som inte var till landets bästa, menade kritikerna. 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) upplöstes 1921. Vart skulle 
de politiskt engagerade kvinnorna nu ta vägen? Det talades om att bilda ett 
kvinnoparti, men i stället skapades särskilda kvinnosektioner inom de redan 
etablerade partierna. I partiorganisationerna fortsatte dock männen att 
bestämma nästan allt. Kvinnorna fick svårt att ta plats på nomineringslistor och i 
partiledningar, valberedningar och verkställande utskott. 
 
Kvinnorna hade fått rösträtt, men under längre tid kunde de nästan bara rösta 
på män. I samband med det första valet satsade partierna visserligen på 
information riktad särskilt till kvinnorna, men få kvinnor engagerades som talare 
och kampanjarbetare.  

"Det är en stor uppgift som kommer till oss i en vansklig tid.  Men det får inte 
avskräcka oss. Vi har framtiden för oss, ett nytt år och en ny tid".  

Anna Whitlock 

 

De fem första kvinnorna 
 
Kerstin Hesselgren 1872–1962, fick smeknamnet ”Kerstin den första” eftersom 
hon var pionjärkvinna på många poster. Under mellankrigsåren var hon Sveriges 
delegat i Nationernas förbund. Sociala reformer för kvinnor och barn var hennes 
hjärtefrågor. Kerstin Hesselgren var ordförande i flera kvinnoorganisationer, 
bland annat Frisinnade Kvinnors Riksförbund 1920–30. 

Elisabeth Tamm 1880–1958, var en av Fogelstadsgruppens medlemmar. 
Gruppen bestod av kulturellt och politiskt intresserade kvinnor. Gruppen 
startade 1925 en kvinnlig medborgarskola på Elisabeth Tamms gods i Julita. 
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Under åren 1916-1920 var hon Sveriges första kvinnliga ordförande i en 
kommunal nämnd. Under sina år som liberal riksdagsledamot kämpade hon för 
kvinnors rättigheter. 

 
Bertha Wellin 1870–1951, är redaktören och sjuksköterskan som blev en av de 
fem första kvinnorna som tog plats i riksdagen 1922. Hon var initiativtagare till 
Svensk sjuksköterskeförening och startade organisationens medlemstidning. 
Berth Wellin var högerpolitikern som var med och bildade moderata 
kvinnoförbundet. I fjorton år tjänstgjorde hon som politiker i riksdagens 
andrakammare. 

 
Nelly Thüring 1875–1972, drev frågor om internationellt fredsarbete, 
sexualundervisning i skolorna och undervisning i engelska i riksdagen. Hon 
representerade Göteborgs stads valkrets och hade innan riksdagsuppdraget 
varit ledamot i stadsfullmäktige. Under åren 1924–28 var hon ledamot av 
styrelsen för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. 

 
Agda Östlund 1870–1942, hade ett tidigt engagemang för kvinnors rösträtt. 
Agda Östlund hade länge varit aktiv inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen 
i Stockholm. Som ledamot i andrakammaren drev Agda Östlund frågor om bättre 
samhällsskydd för kvinnor och barn. Freds- och nykterhetsfrågor engagerade 
henne också. 

När riksdagen samlades i januari 1922 var det första gången som ett svenskt 
parlament hade utsetts genom demokratiska val.  

Fler representanter från arbetar- och medelklassen tog plats i riksdagens båda 
kamrar. Dessutom hade de första kvinnorna blivit invalda, efter hundratals år 
med enbart manliga riksdagsledamöter. 

Kvinnorna utgjorde ungefär hälften av väljarkåren 1921. Trots det valdes endast 
fem kvinnor in i riksdagen. Kerstin Hesselgren tog som ensam kvinna plats i 
första kammaren, medan Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Agda Östlund och 
Nelly Thüring valdes in i andra kammaren. 

Talmannen i första kammaren, Hugo Hamilton, grubblade över hur han skulle 
tilltala ledamöterna, nu när det fanns kvinnor i riksdagen. Tidigare hade 
talmannen alltid sagt "mina herrar!". Hamilton bestämde sig till slut för att 
fortsätta på samma sätt. Kerstin Hesselgren konstaterade att hon snart vande sig 
vid att kallas "herre" några månader per år. 



35 
 

Männen fortsatte att dominera politiken långt efter demokratins genombrott. 
Kvinnorna kämpade för att ta plats, men möttes ofta av motstånd: männen 
placerades högre än kvinnorna på partiernas nomineringslistor, de la beslag på 
posterna i partiledningen, bestämde i partigrupperna och satt ordförande i 
utskotten. 

”Man hade väntat så länge, hoppats så mycket, och nu, nu märktes vi inte” skrev 
Ellen Key, en av tidens mest kända författare och samhällsdebattörer. 

Många kvinnor som hade inlett sitt politiska arbete i den kvinnliga 
rösträttsrörelsen fortsatte därefter i partierna, men också i kvinnoorganisationer 
och andra föreningar utanför riksdagen. Där fortsatte kampen för kvinnors 
rättigheter, sociala reformer, ett stärkt civilförsvar och mycket annat. 

 

Demokratiska utmaningar  
Rösträtten var bara en av många ingredienser som krävdes i ett fungerande 
folkstyre.  

Det första valet 1921 visade direkt att den unga svenska demokratin hade flera 
utmaningar framför sig. 

 

Engagemang och deltagande 

DÅ: Utan folkets engagemang dör demokratin. Endast 55 procent av väljarna 
röstade 1921. Valdeltagandet var ännu lägre bland nya väljargrupper som 
kvinnor, jordbruksarbetare och tjänstefolk. Bland samerna deltog så lite som 2,4 
procent av de röstberättigade som stod med i röstlängderna. 

Många väljare var dessutom ”valtrötta”. Det hade hållits val 1917, 1919, och 1920. 
Nu kom ännu ett val, där det dessutom saknades riktigt ”brännande” politiska 
frågor. 

I DAG: Sedan 1921 har valdeltagandet ökat. Den genomsnittliga utbildningsnivån 
har höjts och intresset för politik har ökat. Det beror inte minst på att de politiska 
besluten i högre grad påverkar människors vardagsekonomi och välfärd. Men 
frågan om folkets engagemang är fortfarande en av demokratins allra största 
utmaningar. 

 

 



36 
 

Valsystemet 

DÅ: Valet 1921 hölls på skilda dagar i olika delar av landet. Valresultatet i Skåne 
var redan känt när Stockholm, Göteborg och andra valkretsar höll sina val. ”Stor 
framgång för högern i Skåne” stod det i tidningarna, vilket förstås kan ha 
påverkat de väljare som röstade senare. 

I vissa delar av landet fanns få vallokaler, vilket skapade köer och trängsel. I Lund 
gick många ”damer” hem, enligt tidningarna, eftersom de tröttnade på att köa. 
Lokalerna var inte anpassade för äldre eller personer med funktionshinder, vilket 
gjorde att vissa väljare inte ens kunde komma in. 

På landsbygden var det långt till de städer och tätorter där valen hölls. Bönder 
och lantarbetare hade svårt att lämna boskapen eller skörden för att åka och 
rösta. Även husmödrar, fiskare, renskötare och andra grupper hade svårt att ta 
sig till vallokalerna. 

I DAG: Sedan 1921 har flera reformer genomförts för att höja valdeltagandet och 
skapa förutsättningar för rättvisare val. Sedan 1960-talet ligger valdeltagandet 
stadigt över 80 procent, och riksdagsvalen hålls sedan 1942 på samma dag över 
hela landet. Det finns dessutom fler tillgängliga vallokaler och bättre möjligheter 
att förtidsrösta. 

Partier och kampanjer 

DÅ: 1921 höll partisystemet fortfarande på att utvecklas. Partiernas information 
till väljarna byggde till stor del på valmöten och hembesök för att kunna mötas 
”öga mot öga”. Det fanns ingen radio eller teve, inga direktsända 
partiledardebatter eller granskande journalister i dagens mening. Det kunde vara 
ganska svårt för väljarna att veta vilken politik de stödde genom sin röst. 

Dessutom förekom ”spränglistor” i samband med valen. Det var valsedlar med 
namn på andra politiker än de som var utsedda av partiledningarna. 
Spränglistorna lyfte fram alternativa kandidater, och användes för att ”spränga” 
partiledningens linje. Med tiden skulle även kvinnorna pröva strategin med 
separata listor, för att på så sätt öka andelen kvinnliga politiker. 

I DAG: Riksdagspartierna har i dag stabila organisationer och centralt fastställda 
partiprogram. Sedan 1960-talet får de etablerade partierna ett skattefinansierat 
partistöd. Syftet med partistödet är att skapa en möjlighet för partierna att 
arbeta långsiktig och självständigt, utan att behöva ta emot ekonomiska bidrag 
från företag, privatpersoner eller intresseorganisationer. När möjligheten till 
personval infördes 1995 minskade behovet av särskilda spränglistor. Nu kan 
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väljarna kryssa för kandidater som inte har hamnat så högt i partiernas 
nomineringar. 
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Grupper utan rösträtt 
Genom historien har individer och grupper stängts ute från politiskt inflytande av 
olika skäl. Steg för steg har rösträtten, valbarheten och andra politiska 
rättigheter utökats och blivit mer jämlika.  

 

Varför uteslöts människor från att få rösta?  
Politikernas syn på medborgarskapet visade sig tydligt genom rösträttsstrecken. 
Redan 1921 var rösträtten lika i den bemärkelsen att de som fick rösta hade en 
röst var. Men det fanns kvar flera ekonomiska och juridiska villkor för att ens få 
gå till vallokalerna på valdagen. 

Strecken bestod av juridiska villkor som hindrade vissa grupper från att rösta. 
Kvinnorna drabbades hårdast och mest kategoriskt, men även många män 
stängdes ute från vallokalerna. 

När den manliga rösträtten utökades genom en grundlagsändring 1907–1909, så 
skedde det på högerns initiativ under statsminister Arvid Lindman. Regeringen 
Lindmans reform innehöll flera konservativa garantier, som i praktiken gjorde att 
cirka 20 procent av de män som hade uppnått rösträttsåldern, 24 år, ändå inte 
fick rösta. Väljarna skulle ha betalt sin skatt till stat och kommun under tre år 
före valåret, utskyldsstrecket. Dessutom skulle värnplikten vara fullgjord. Till 
det kom att man inte fick ta emot fattigvårdsunderstöd – fattigvårdsstrecket, 
stå under förmyndarskap, eller ha gått i konkurs. 

Rösträttsstrecken byggde på en samhällelig norm, som sa att medborgaren 
skulle ”göra rätt för sig”. Genom pliktuppfyllelse och moget ansvarstagande 
kunde väljarna visa att de var fullvärdiga medborgare. Rösträttsstrecken hade 
flera syften: 

1. Med hjälp av strecken kunde makthavarna utestänga arbetare, kvinnor 
och andra grupper som stod för oppositionella eller obekväma åsikter. 

2. Strecken hade också en normerande, eller uppfostrande funktion, 
eftersom de definierade medborgerliga plikter och önskvärda egenskaper 
hos väljaren. 

3. Strecken bidrog till att stärka den rådande genusordningen, där politiken 
och det offentliga tillhörde mannen, medan hemmet och det privata var 
kvinnans domän. 

Några få myndiga kvinnor, änkor, hade visserligen kommunal rösträtt redan före 
1919, men i riksdagsvalet, andra kammaren, var de ovillkorligen utestängda på 
grund av könsstrecket. Det spelade alltså ingen roll om kvinnorna var 
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ekonomiskt självständiga, skötsamma och plikttrogna medborgare. Den politiska 
medborgaren uppfattades som en man och kvinnorna mättes inte med samma 
måttstock. 

1918–1921 avskaffades könsstrecket och 1922 värnpliktsstrecket. Därmed blev 
kvinnorna och männen formellt likställda i rösträtten. Flera streck kom dock att 
behållas även efter 1922 och avskaffades sedan stegvis fram till 1989, när 
omyndighetsbegreppet togs bort. Kopplingen mellan medborgaridealet och 
rösträtten levde alltså kvar även efter demokratins genombrott. Det gjorde även 
de traditionella könsrollerna och synen på manliga och kvinnliga ideal. 
 
Många menar att rösträtten blev allmän först 1989. Då fick verkligen alla vuxna 
svenskar rösta. 

 

Begränsningar i rösträtten  
Genom historien har individer och grupper stängts ute från politiskt inflytande av 
olika skäl.  

Steg för steg har rösträtten, valbarheten och andra politiska rättigheter utökats 
och blivit mer jämlika. I dag är ålder och medborgarskap de enda kvarvarande 
villkoren för att få rösta i riksdagsvalet. 

När rösträtten kopplades fri från ståndstillhörigheten på 1866 tyckte många att 
demokratins krafter måste tyglas. Varken kungen eller riksdagsledamöterna ville 
ha full demokrati med allmän och lika rösträtt. Det var otänkbart att lämna över 
ansvaret för landets styre till en obildad och fattig folkmassa. Det kunde ju leda 
till kaos, rättslöshet och barbari! 

Därför infördes flera rösträtts- och valbarhetsstreck. Strecken beskrev olika 
gränslinjer, eller villkor, som individen måste uppnå för att få rösta och bli vald. 
Syftet var att endast ansvarsfulla, mogna och självständigt tänkande individer 
skulle delta i politiken. Strecken har sedan början av 1900-talet sänkts eller 
avskaffats, ett efter ett. Men fortfarande ställs krav på väljarnas medborgarskap 
och ålder i riksdagsvalet. 

 

Kön 

Det är bara kvinnor som har utestängts från det politiska livet på grund av sitt 
kön. Män har visserligen saknat rösträtt på grund av andra orsaker, som dålig 
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ekonomi och kriminalitet. Men det är alltså enbart kvinnor som har utsatts för 
politisk könsdiskriminering. 

Varför? I dag kan det tyckas obegripligt. Men fram till mitten av 1800-talet rådde 
en sträng social ordning i samhället. Stånd, kön och ställning i familjen avgjorde 
människans möjligheter i livet. Nästan alla kvinnor var omyndiga, och tvingades 
följa de beslut som fattades av deras förmyndare. Ofta var det fadern, maken 
eller någon manlig släkting som fungerade som förmyndare. 

Under 1800-talet genomfördes flera reformer som gjorde det lättare för ogifta 
kvinnor att bli myndiga. Ett fåtal kvinnor fick på så sätt rösträtt i de kommunala 
valen, där det ställdes krav på myndighet, ägande, inkomster och betalda skatter 
– men inte på väljarens kön. Ytterst få kvinnor använde dock sin kommunala 
(ekonomiska) rösträtt i praktiken. 

Från 1910 kunde kvinnor bli valda till uppdrag i lokalpolitiken. Det dröjde dock till 
1921 innan gifta kvinnor blev myndiga. Samma år fick kvinnor över 24 år rösträtt 
även till riksdagens andra kammare. 

 

Funktionshinder och sjukdom 

Långt in på 1900-talet bedrev den svenska staten en socialpolitik som i dag 
framstår som omänsklig. Tusentals personer med funktionshinder, psykisk 
sjukdom eller demens omyndigförklarades. En del steriliserades, så att de inte 
skulle få barn och ställa till med fler sociala ”problem” för samhället. Andra 
placerades på arbetshem, sjukhem eller olika anstalter för ”efterblivna”. 

De som omyndigförklarades förlorade sin rösträtt. Dessutom fick de inte ingå 
avtal, göra affärer, gifta sig eller fatta andra viktiga beslut. Allt skulle skötas av 
deras förmyndare. Fram till 1945 stoppades även myndiga personer i 
fattigvården från att rösta, vilket drabbade många sjuka och personer med 
funktionshinder. De kunde nämligen inte få någon annan hjälp än det lilla som 
erbjöds av fattigvården. 

Situationen förbättrades från slutet av 1960-talet, men först 1989 beslutade 
riksdagen att vuxna människor inte får omyndigförklaras. Även om en person 
behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och många andra vardagsbestyr 
påverkar det inte längre rösträtten eller andra medborgerliga rättigheter. 
Numera är endast barn under 18 år omyndiga i lagens mening. 
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Nationalitet 

Under längre tid var det självklart att endast svenska medborgare skulle få rösta. 
Först under 1960- och 70-talen väcktes debatten om utländska medborgares 
eventuella rösträtt. 1976 ändrades reglerna för de kommunala valen. Sedan dess 
kan även personer utan svenskt medborgarskap rösta, om de har bott i 
kommunen i minst tre år. I riksdagsvalet är dock kravet på svenskt 
medborgarskap kvar. 

 

Religion 

Judar och katoliker var länge utestängda från det politiska livet. Kristendomen, i 
form av den lutherska evangeliska läran var efter reformationen rättesnöret för 
svenska medborgare. Judar och katoliker fick rösträtt till riksdagen först på 1860-
talet. Det dröjde till 1950-talet innan de kunde bli ministrar i regeringen. I dag 
finns ingen koppling kvar mellan medborgarnas religion och deras politiska 
rättigheter. Det finns dock fortfarande krav på att statschefen (i dagsläget 
kungen) ska vara kristen (lutheran). 

 

Ålder 

Ålder är fortfarande ett villkor som används för att begränsa rösträtt och 
valbarhet i alla länder. I Sverige har åldersgränserna sänkts i flera omgångar. 
Under vissa perioder fanns det olika åldersgränser för att få rösta och bli vald till 
riksdagens första och andra kammare. I dag är åldersgränsen lika i alla politiska 
sammanhang: 18 år, samma som myndighetsåldern. 

 

Förmögenhet och inkomst 

Egendom, förmögenhet och inkomst har kopplats ihop med politiska rättigheter 
sedan medeltiden. När tvåkammarriksdagen inrättades 1866 ställdes krav både 
på väljarnas och de valda politikernas ekonomi. Ägande och förmögenhet sågs 
som tecken på att medborgarna var kompetenta och ansvarsfulla. Dessutom 
ansåg många att den som betalade mycket skatt också borde få ett större 
inflytande över de politiska besluten. Inte förrän 1921, med den lika och 
allmänna rösträttens införande, avskaffades kopplingen mellan ekonomi, 
rösträtt och valbarhet. 

  



42 
 

Ordentlighet och pliktuppfyllelse 

Det har även funnits flera typer av ”ordentlighetsstreck”, som användes för att 
stänga ute fängelseinterner, personer som inte betalat sin skatt, 
socialbidragstagare, personer i konkurs, samt män som inte hade fullgjort sin 
värnplikt. De olika ordentlighetsstrecken avskaffades i omgångar från 1909 till 
1945. 

 

Bostadsort 

Rösträtt och valbarhet i kommuner och landsting har från början varit knuten till 
bostadsorten. Både väljare och politiker måste vara bosatta i den kommun eller 
det landsting som valet gäller. 

Liknande regler gällde tidigare för ståndsriksdagen och riksdagens andra 
kammare. Riksdagsledamöterna skulle vara bosatta i den valkrets som de 
representerade. Det formella kravet på bostadsort är numera borttaget. 
Riksdagsledamöterna måste alltså inte bo i just den valkrets som de företräder. 
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Rösträtt i en globaliserad värld 
Den tidiga demokratin stängde ute kvinnor, egendomslösa och invandrare. I dag 
är det självklart att både kvinnor och män har rösträtt, oavsett hur rika eller 
fattiga de är. Men hur ska beslut fattas när så många av världens problem är 
globala? Och var ska man ha rösträtt i en värld där så många människor rör sig 
över nationsgränserna?  

 

Var ska man ha rösträtt?  

Den tidiga demokratin byggde på ägande, medborgarskap och att vara man. 
Kvinnor och egendomslösa hade ingen plats i politiken.  

I den moderna demokratin ska däremot alla människor behandlas lika, oavsett 
kön, inkomst, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Men fortfarande spelar 
väljarnas nationalitet en avgörande roll för deras möjligheter att rösta och bli 
valda. 

I mitten av 1800-talet var endast 2 promille av Sveriges befolkning födda 
utomlands. I slutet av 2017 hade andelen ökat till 18,5 procent (1,9 miljoner 
personer). Samtidigt är det fortfarande många som flyttar ut från Sverige. 6–7 
procent av de svenska medborgarna bor numera utomlands. 

Ökad globalisering och migration gör att vi på nytt måste fundera över några av 
demokratins kärnfrågor. Vilka ska få vara med och bestämma? Var ska man ha 
rösträtt i en värld där så många människor rör sig över nationsgränserna? Hur 
ska beslut fattas när så många av världens problem är globala? 

 

Emigrationen från Sverige  

Stora förändringar sker sällan smärtfritt. Den snabba omvandling som Sverige 
genomgick under 1800-talet och det tidiga 1900-talet öppnade upp för 
demokratiska reformer och ökad ekonomisk tillväxt.  

Men det var många som inte orkade vänta på förbättringar. Från 1850 till 1930 
utvandrade ca 1,5 miljoner människor från Sverige. De reste från svält, missväxt 
och trångboddhet. De flesta åkte till USA – frihetens och möjligheternas land. 

I flera amerikanska delstater kunde de nyanlända svenskarna omgående köpa 
mark, rösta i valen och utöva sin religiösa tro som de ville. Ja, i vissa delstater fick 
svenskarna rösta även utan amerikanskt medborgarskap. Det var rättigheter 
som de hade saknat hemma i Sverige. I rösträttsdebatten fördes USA ofta fram 
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som ett gott exempel: Om svenskarna fick samma frihet som amerikanerna, så 
skulle nog inte så många emigrera. När den svenska staten utredde 
emigrationsfrågan 1907 blev slutsatsen att Sverige borde införa allmän rösträtt, 
bygga bättre bostäder (så kallade egnahem) och ett bättre skolväsen. 
 

Invandringen ökar  

Efter det första världskriget vände utvecklingen och människor utvandrade inte i 
samma utsträckning från Sverige.  

Landets välfärd byggdes ut och folk fick det bättre ekonomiskt. Samtidigt skärpte 
USA reglerna för invandring, när trängseln, arbetslösheten och de sociala 
problemen ökade. Emigrationen från Sverige minskade. 

Under andra världskriget tvingades miljontals människor på flykt. Till Sverige 
kom bland annat finnar, norrmän, danskar, polacker, tyskar och balter. De flesta 
återvände till sina hemländer efter kriget. När freden kom var stora delar av 
Europa sönderbombade. Många européer kom då för att jobba i den svenska 
industrin, som inte hade förstörts under striderna. 

Sedan efterkrigstiden har immigrationen varit större än emigrationen. Många 
kommer fortfarande för att jobba och studera, men sedan 1980-talet dominerar 
asylinvandringen. De senaste 40 åren har människor flytt hit från bland annat 
Chile, Libanon, Eritrea, Iran, Irak, forna Jugoslavien, och Syrien. 

 

Utlandssvenskar  

Cirka 600 000–700 000 svenska medborgare bor utomlands.  

De har kvar sin rösträtt och sitt medborgarskap i Sverige, oavsett hur länge de 
vistas utomlands.  

Tidigare stod inte de så kallade ”utlandssvenskarna” med i röstlängderna, men 
sedan 1968 går det att rösta även från utlandet. 

I det senaste riksdagsvalet deltog endast 30 procent av utlandssvenskarna. 
Riksdagen har beslutat att arbeta för ett högre valdeltagande bland svenskar i 
utlandet, exempelvis genom utökade öppettider på ambassader och konsulat, 
där röstningen sker.  
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Nya svenskar i politiken  

Det kan ta tid att komma in i ett nytt samhälle, vilket också statistiken visar.  

Valdeltagandet bland utländska medborgare och svenskar med utländsk 
bakgrund är lägre än genomsnittet. 

I dessa grupper är det också färre som engagerar sig politiskt, och relativt få blir 
invalda i riksdagen och andra politiska församlingar. 

I befolkningen som helhet har cirka 24 procent utländsk bakgrund (2017). 
”Utländsk bakgrund” betyder att personen är född i ett annat land än Sverige, 
eller har två föräldrar som är födda i utlandet. I riksdagen har mindre än 10 
procent av ledamöterna utländsk bakgrund. I kommunerna varierar siffrorna 
kraftigt. Det finns kommuner där över 25 procent av de förtroendevalda är födda 
utomlands, men det finns också kommuner där ingen politiker i fullmäktige är 
det. 

Flera kurvor pekar dock uppåt: I riksdagen ökar andelen ledamöter som har 
rötterna i andra länder, och valdeltagande har ökat ganska kraftigt sedan början 
av 2000-talet. I de kommunala valen går trenden däremot nedåt. Bland yngre 
medborgare med utländskt medborgarskap deltar få i valen till 
kommunfullmäktige (26 procent 2014). 

 

Övernationell demokrati  

1995 gick Sverige med i Europeiska unionen (EU) där vi samarbetar med 27 
andra länder.  

Vart femte år kan svenska väljare rösta i EU-parlamentsvalet, för att på så sätt 
påverka politiska frågor inom hela unionen. 

Samtidigt har medborgare och politiker i andra EU-länder fått inflytande över 
svensk politik, eftersom EU inom vissa områden kan stifta lagar som är direkt 
bindande för samtliga medlemsstater. Medlemskapet i EU innebar alltså att vi 
gav upp en del av vårt nationella självbestämmande, i utbyte mot möjligheten att 
påverka Europapolitiken. 

EU är världens enda övernationella union med ett direktvalt parlament. I FN och 
andra internationella organisationer gäller i stället suveränitetsprincipen. Det 
innebär att varje stat själv bestämmer om den vill ingå ett visst avtal eller fatta ett 
särskilt beslut. 
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Det finns olika meningar i fråga om demokratin verkligen fungerar övernationellt 
eller globalt. Vissa anser att demokratin fungerar bäst på lokal och nationell nivå. 
Andra hävdar att dagens globala problem kräver demokratiska lösningar över 
nationsgränserna. 

Ett förslag som har förts fram är att demokratin i framtiden borde bli mer 
kosmopolitisk. Det innebär i korthet att demokratiska beslut ska fattas av de 
människor som är berörda av den aktuella frågan – oavsett deras nationella 
medborgarskap, eller på vilken sida av ett visst lands gränser som de befinner 
sig. 

 



Under åren 2018–2022 firar Sveriges riksdag demokratins genombrott.  
Vi vill inspirera till samtal om demokratin och dess framtid.  
Du är varmt välkommen att vara med.                                                 
#firademokratin       firademokratin.riksdagen.se
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