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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.

c
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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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