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Med det tidiga 1900-talets rösträttsreformer försva-
gades sammankopplingen mellan pengar och politiskt
medborgarskap. Men den upphörde inte. Fram till
1945 fråntogs människor rösträtt för att de var
omhändertagna av fattigvården, hade skatteskulder,
eller var försatta i konkurs.
Av Fia Sundevall

»Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att
medborgarrätt heter pengar», skaldade Verner
von Heidenstam år 1899 med udden riktad mot
rösträttens ekonomiska skiktning.1 Dikten publi-
cerades samma dag som det var val till riksdagens
andra kammare, ett val som färre än sju procent
av befolkningen hade rösträtt till.2 För att få rösta
krävdes dels manligt kön, svenskt medborgarskap
och uppnådd ålder om 21 år, dels styrkande av en
årsinkomst över en viss summa, alternativt ägan-
de eller arrenderande av en fastighet över ett visst
taxeringsvärde. Det var inga små summor det
handlade om. Årsinkomsten skulle vara över 800
kronor, vilket motsvarar drygt 600 000 kronor i
2019 års penningvärde, mätt med löneindex för
en manlig industriarbetare.3

Sammankopplingen mellan rösträtt och pengar
har en lång historia. Egendom, lönenivåer och
skatteinbetalningar utgjorde länge och i åtskilliga
länder centrala kriterier för såväl vem som fick
rösta och hur många röster personen tilldelades.
Flera länder har dessutom tillämpat olika former
av diskvalifikationsgrunder (så kallade rösträtts-
streck) som inneburit att personer som till exem-
pel varit försatta i konkurs eller inte kunnat för-
sörja sig själva har strukits från vallängderna.4 I
Sverige försvagades kopplingen mellan ekonomi

och rösträtt genom det tidiga 1900-talets rösträtts-
reformer. Men den upphörde inte förrän 1945.
Först detta år utsträcktes rösträtten i samtliga poli-
tiska val till personer som omhändertagits av
fattigvården, försatts i konkurs eller hade skatte-
skulder.5

Det dröjde alltså 24 år innan den allmänna
rösträtten av 1921 års stora rösträttsreform omfat-
tade samtliga myndiga medborgare.6Ändå är röst-
rättens utveckling under denna period ett under-
utforskat område.7 I denna artikel undersöks där-
för de ekonomiska rösträttsbegränsningarna efter
1921. Hur motiverades deras fortsatta existens –
och varför avskaffades de till slut? Särskild tyngd-
punkt kommer att läggas vid det så kallade fattig-
vårdsstrecket eftersom det var den diskvalificer-
ingsgrund som drabbade flest personer under
perioden i fråga. Det var dessutom ett streck som
i kontexten av det sociala arbetets utveckling
under 1900-talets inledning framstår som särskilt
anmärkningsvärt. Synen på fattigvård förändra-
des under denna period i riktning mot vad som
brukar beskrivas som en mer human stödverk-
samhet.8 Politiskt tog detta sig uttryck i bland
annat 1918 års fattigvårdslag som förbjöd bortauk-
tionering av fattiga, avskaffade fattigvårdens måls-
manskap över omhändertagna vuxna, och slog
fast att fattigvård var samhällets skyldighet gente-
mot behövande medborgare.9 Varför då ta ifrån
dessa personer rösträtten?

Självförsörjning som skötsamhet

Rösträttskraven om en viss årsinkomst och fastig-
hetsvärde avskaffades 1909. Ändå ströks mer än
var femte man från rösträttlängderna till andra-
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kammarvalen fram till och med valet 1920. För-
klaringen låg i de ekonomiska rösträttsstrecken,
som diskvalificerade personer som var försatta i
konkurs (konkursstrecket), hade obetalda skulder
till fattigvården (fattigvårdstrecket) eller obetalda
skatter till stat och kommun (utskyldsstrecket).
Det stora flertalet föll på utskyldsstrecket.10

Konkurs-, fattigvårds- och utskyldsstrecken
hörde till de rösträttsbegränsningar som i sin sam-
tid ofta refererades till som skötsamhetsstreck
eller ordentlighetsstreck. Som begreppen indike-
rar vilade strecken på en idégrund om att endast
personer som skötte sig – i betydelsen uppfyllde
ålagda samhällsplikter – skulle betraktas som rik-
tiga medborgare och därmed få rätt att påverka
riksdagspolitiken.11Att försörja sig själv, förvalta
sina affärer väl och betala sina skatter var sådana

pliktuppfyllelser – att ligga samhället ekonomiskt
till last utgjorde dess motsats.
Premissen om att medborgerliga politiska rät-

tigheter var något som skulle förtjänas hade stark
uppslutning bland riksdagsledamöterna i början
av 1900-talet. Men redan kort efter reformen 1909
restes krav på justeringar av bedömningsgrun-
derna. Framförallt efterfrågades skiljelinjer mel-
lan personer som hamnat i ekonomisk utsatthet
på grund av sjukdom, arbetslöshet eller ålder-
dom, och dem som ansågs ha självförvållat sin
situation genom oaktsamhet, försumlighet eller
arbetsovilja. Enbart de senare, de oskötsamma,
borde förlora rösträtten, ansåg liberala och soci-
aldemokratiska riksdagsledamöter.12 Uppfatt-
ningen delades av en statlig kommitté som
tillsattes 1917 för att utreda fattigvårds- och

Uppgifter om fattigvårdsomhändertagna personer i Stockholm som fallit på rösträttens fattigvårdsstreck.
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utskyldsstreckens framtid. Men enligt kommittén
skulle det bli allt för svårt att fastställa kriterier för
hur skötsamhet skulle mätas. I stället föreslogs att
utskyldsstrecket skulle avskaffas och fattigvårds-
strecket mildras.13 Så blev också fallet.

De ekonomiska rösträttsstrecken

i 1921 års reform

Med 1921 års stora författningsreform avskaffades
utskyldsstrecket vid val till andra kammaren (men
kvarstod i kommunala val och landstingsval, och
därmed indirekt till förstakammarvalen). Sam-
tidigt ändrades fattigvårdsstrecket till att endast
diskvalificera personer som var omhändertagna
och varaktig försörjda av fattigvården. Konkurs-
strecket kvarstod oförändrat.14

Förändringarna markerade ett skifte i riksdags-
majoritetens värdering av vilka villkor som måste
uppfyllas för att en person skulle beviljas politiskt

medborgarskap i form av rösträtt i riksdagsval. Det
ekonomiska skötsamhetskravet hade övergetts –
och med det utskyldsstrecket samt fattigvårds-
streckets breda omfattning. Konkursstrecket och
det nya fattigvårdsstrecket motiverades i stället
utifrån krav om oberoende och självständighet.
Den som var försatt i konkurs eller var omhänder-
tagen av fattigvården ansågs inte uppfylla detta
krav, utan menades stå i beroendeförhållande till
borgenärer respektive fattigvård – och därför vara
oförmögen att fatta självständiga politiska beslut.15

Borttagandet av utskyldsstrecket medförde att
fattigvårdsstrecket blev den starkast decimerande
diskvalificeringsgrunden. Trots att strecket hade
mildrats exkluderade det över 42 000 personer i
andrakammarvalet hösten 1921: mer än dubbelt
så många som de övriga diskvalifikationsgrun-
derna tillsammans.16 Under merparten av perio-
den fram till streckets borttagande slog fattig-

Lista över åldringar som omhändertagits för varaktig försörjning vid Sabbatsbergs ålderdomshem. Listorna
användes som underlag för diskvalificering från rösträtten. Personuppgifter överstrukna.
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vårdsstrecket dessutom hårdare mot kvinnor än
män, vilket innebar att kvinnor fortsatte att miss-
gynnas strukturellt efter 1921.17 Men framför allt
slog strecket mot åldringar och sjuka utan ekono-
miskt kapital. Förklaringen låg i streckets utform-
ning och fattigvårdens organisering.

Fattigvårdsstrecket som klass- 

och åldersdomsstreck

Före 1921 hade fattigvårdsstrecket uteslutit samt-
liga väljare som tagit emot någon form av fattig-

vårdsunderstöd och inte betalat tillbaka detsam-
ma. Till skillnad från dagens ekonomiska under-
stöd från Socialtjänsten var fattigvårdshjälpen
nämligen ett lån och mottagarna därmed återbe-
talningsskyldiga.18 Samtidigt låg det i bidragets
natur att det gavs till medellösa personer som
hade svårt att betala tillbaka. I praktiken uteslöts
därmed det stora flertalet fattigvårdsmottagare.
Efter att strecket hade mildrats år 1921 uteslöts i
stället personer som, enligt vallagens formulering,
var »av allmänna fattigvården omhändertagen för

En sal på Sabbatsbergs ålderdomshem.
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varaktig försörjning».19 I praktiken handlade det
framför allt om människor som var intagna på
offentliga ålderdomshem – vilka i sin tur drevs av
fattigvården.20 För åldringar utan löneinkomster,
sparmedel eller andra försörjningsmöjligheter
var fattigvårdens sjuk- och ålderdomshem ofta
den enda tänkbara lösningen. Därmed slog fattig-
vårdsstrecket särskilt mot åldringar ur arbetar-
klassen och skapade samtidigt en konflikt mellan
politiska, sociala och ekonomiska rättigheter.
Att vara långtidsboende på ålderdomshem

innebar dock inte per automatik en förlust av
rösträtten. Om åldringen själv kunde finansiera
hela eller merparten av sitt ålderdomsboende
skulle inte rösträtten påverkas eftersom personen
då inte var omhändertagen av fattigvården för var-
aktig försörjning. Samma sak i de fall anhöriga
stod för kostnaderna.21 Det var inte heller alla
ålderdomshem som drevs av den allmänna fattig-
vården. Stod en stiftelse eller annan privat aktör
för driften påverkades inte de boendes rösträtt,
eftersom de då inte var omhändertagna av fattig-
vården.22 Eftersom privata ålderdomshem fanns
på vissa orter men var helt frånvarande på andra,
och eftersom det stora flertalet ålderdomshems-
platser fanns på landsbygden, inte i städerna,
kunde det uppstå stora regionala skillnader i hur
många som förlorade rösträtten på grund av fat-
tigvårdsstrecket.23

Skillnader uppstod också mellan kommunerna
på grund av missförstånd eller skilda tolkningar
av vallagens oprecisa begrepp »omhändertagen»
respektive »varaktig försörjning».24Det fanns des-
sutom ekonomiska incitament för kommunerna
att låta fattigvården omhänderta gamla männi-
skor i stället för att betala ut kommunala pen-
sionstillskott så att åldringarna själva kunde
finansiera sin plats på ålderdomshemmet. Pen-
sionstillskottet var till skillnad från fattigvårdsför-
sörjningen inte konstruerat som lån och kunde
därmed inte krävas in om den omhändertagnes
eller dess anhörigas ekonomiska förhållanden
förbättrades. I det tidiga 1940-talets kritik mot
och debatter om strecket pekades särskilt Göte-
borg ut som en kommun där åldringars medbor-
gerliga rättigheter sades offras »på sparsamhetens

altare» genom fattigvårdsförsörjning i stället för
pensionstillskott.25

Strecken avskaffas

Medan det kommunala utskyldsstrecket blev
föremål för åtskilliga riksdagsdebatter och beslut
från och med 1921 – inklusive krav från Bonde-
förbundsledamöter om streckets återinförande
vid andrakammarval (avslogs), samt skärpning av
strecket vid kommunala val (bifölls) – var det
länge förhållandevis tyst i riksdagen om konkurs-
och fattigvårdsstrecket. Närmast till hands ligger
förklaringen att det helt enkelt fanns en bred upp-
slutning kring uppfattningen att konkursförsatta
och fattigvårdsomhändertagna stod i ett beroen-
deförhållande som var oförenligt med rösträtten.
Det kan också vara så att konflikterna kring
utskyldsstrecket tog fokus från övriga streck, eller
medförde att streckmotståndarna såg allt för stora
risker med att lyfta in fler streck i diskussionen.
Det bör också påminnas om att konkurs- och
fattigvårdsstrecken diskvalificerade en så pass
liten del av valmanskåren att frånvaron av de ute-
slutna gruppernas röster knappast hade något
avgörande betydelse för valens utfall. Därmed
fanns det inget politiskt inflytande att vinna eller
förlora på att inkludera eller fortsatt exkludera
dessa två gruppers röster.
I början av 1940-talet togs emellertid ett ge-

mensamt grepp om de ekonomiska rösträttsbe-
gränsningarna, varpå de avskaffades i samtliga
politiska val. Reformerna möjliggjordes genom
röster från kamrarnas socialdemokrater, kommu-
nister och flertalet liberaler,26 men någon enkel
förklaring till varför frågan uppkom vid just
denna tidpunkt framträder inte i källmaterialet,
däremot konturer av en rad olika samverkande
förhållanden av såväl strukturell och institutio-
nell karaktär som enskilda personers ageranden.
Ett exempel på det senare var Nils Hellichius,
stadsjurist för landets största fattigvårdsområde
(Stockholm), som 1938 levererade hård kritik mot
fattigvårdsstrecket efter att, enligt egen uppgift,
blivit kontaktad i ärendet av såväl omhänder-
tagna åldringar och deras anhöriga som av perso-
nal inom fattigvården. Enligt Hellichius bidrog
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strecket till social stigmatisering av fattigvårdsun-
derstödda personer och försvårade arbetet för
fattigvårdens institutioner. Strecket var dessutom
onödigt och orättvist, ansåg han, inte minst efter-
som 1935 års pensionsreform, med kraftigt ökade
belopp, möjliggjort för allt fler att hel- eller del-
finansiera sitt uppehälle på ålderdomshemmen
och därmed slippa strykning från vallängden.27

Kort efter att Hellichius kritik uppmärksammats
i pressen, inkom den första motionen sedan 1921
med krav på fattigvårdsstreckets avskaffande.
Motionär var socialdemokraten David Gustavs-
son (senare Hall) , som särskilt belyste frågan
utifrån kommunernas skilda tolkningar av strec-
ket – ett problem som han menade hade förvär-

rats i takt med att pensionssystemet förbättrats.28

I riksdagsdebatterna som följde efterfrågades ett
helhetsgrepp på de ekonomiska strecken, eftersom
de i flera aspekter ansågs dras med liknande pro-
blem, däribland känsligheten för konjunkturför-
ändringar och andra omständigheter bortom de
enskilda väljarnas kontroll. De ekonomiska pro-
blem som drabbade åtskilliga familjer, individer
och företag under 1930-talets lågkonjunktur samt
under världskriget, när många familjeförsörjare kal-
lades in i beredskapstjänst, lyftes här fram som tyd-
liga exempel på hur framför allt konkurs- och
utskyldsstrecken slog på oavsedda sätt.29

Just världskriget utgjorde samtidigt också ett
indirekt huvudargument mot ett avskaffande av de

Stadsombudsman Nils Hellichius tog år 1938 strid mot fattigvårdsstrecket.
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ekonomiska strecken. Streckförespråkarna (främst
ledamöter från Bondeförbundet och Högern)
menade nämligen att det skulle strida mot borg-
freden att fatta beslut i en stor och så tydligt par-
tidelande fråga som de ansåg att detta var.30 Vid
sidan av borgfredsargumentet utgjordes kärnan i
argumentationen för streckens bibehållande av
beroendeaspekten; att fattigvårdsomhändertagna
och konkursförsatta personer stod i beroende-
förhållande till fattigvården respektive borgenä-
ren. Streckens motståndare avvisade å sin sida

detta argument och ironiserade över det genom
att föreslå att till exempel studenter som står i
ekonomiskt beroendeförhållande till sina för-
mögna föräldrar i så fall också borde förlora
rösträtten.31

Ekonomi och rösträtt: avslutande reflektioner

De ekonomiska rösträttsstrecken var en rest från
ett politiskt system där medborgarrätten hette
pengar. Även om två av dem, konkurs- respektive
fattigvårdsstrecket, med tiden kom att motiveras

Socialdemokraten David Gustavsson (Hall), motionerade 1939 om att avskaffa fattigvårdsstrecket.
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utifrån en annan aspekt än den rent ekonomiska,
nämligen kravet på oberoende, var det likväl indi-
videns privatekonomiska förhållanden som
utgjorde streckens grund. Här fanns även en tyd-
lig klassdimension: en person med god ekonomi
löpte mindre risk att omhändertas av fattigvården,
och för personer med låga eller oregelbundna
inkomster var det svårare att lägga undan och
spara pengar för att upp till ett år senare ordna
med skatteinbetalningarna.
Som konstaterats hade diskvalificeringen av

de här personerna minimal praktisk betydelse
vad gällde valutgången. Strecken kan dock förstås
som symboltunga markörer av samhällelig exklu-

dering och andraklassens medborgarskap. Som
sådana fungerade de förstärkande och åter-
skapande av existerande ekonomiska samhälls-
hierarkier.
Avslutningsvis bör det påpekas att vissa kopp-

lingar mellan individers privatekonomi och deras
formella politiska rättigheter kvarstod också efter
att de ekonomiska rösträttsstrecken avskaffats.
Fram till 1969 saknade personer »i konkurs-
tillstånd» behörighet till riksdagsplats, och perso-
ner som ansågs »slösaktiga» eller av andra skäl
inte ansågs kunna »råda över sig och sin egen-
dom» kunde omyndigförklaras och därmed för-
lora rösträtten fram till 1989.32

Abstract: Money and political
citizenship

The entangled history of money
and suffrage is well known. The
introduction of universal suffrage
weakened this link, but did not do
away with it. In the case of Sweden,
three types of economic restrictions
remained after the intro-duction of
universal suffrage in 1921. Citizens
who were declared bankrupt, or
taken into long-term institutional
care by poor relief authorities, were
disenfranchised from all elections
until 1945. For local elections, this
was also the case for people with
unpaid taxes. By looking into how
such restrictions were legitimized,
practised, challenged and later
repealed, this paper shows how
political, social and economic citi-
zenship rights were intertwined and
conflicted during the early develop-
ment of the Swedish welfare state.
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