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Abstract 

This essay is about the political participation in three communities in Värmland between the 

years of 1919-1950. The research is done in Karlstad, Östra Fågelvik and Nyed. The purpose 

of the essay is to find out if there were an existing correlation between were people lived and 

communal political participation. The first question in this essay is whether there were any 

differences between women in an urban environment, Karlstad, and women in the countryside. 

The second question is about the difference between political participation women and men. 

As a help to understand the result the essay use Yvonne Hirdmans theory about gender contracts 

and four different factors for political participation. The factors are Social bases, mobilizing, 

the meaning of the votes and martial status. The source material used in the essay is voting 

journals and SCB:s election statistics over communal elections in Karlstad. 

The essay is a quantified case study whit complementary parts of stratifying. The study end ups 

in a quantitative accounting method whit diagrams for voting, actual political participation and 

political participation in percent.The result show that women from the countryside had a higher 

participant when it came to voting. The men voted in a higher rate than women did in all the 

societies researched. The result both retract and confirm earlier research. 

Sammanfattning 

      Denna uppsats handlar om valdeltagandet i tre värmländska kommuner mellan åren 1919–

1950. Undersökningen är gjord i staden Karlstad samt landskommunerna Östra fågelvik och 

Nyed. Uppsatsens syfte är att undersöka om det existerade en korrelation mellan geografisk 

boende situation och kommunalt valdeltagande. Frågeställningen i uppsatsen undersöker om 

det fanns någon skillnad i valdeltagande mellan kvinnor i urban miljö, Karlstad, och kvinnor 

på landsbygden, Östra fågelvik och Nyed. Den andra frågeställningen inriktar sig mot 

differensen mellan manligt och kvinnligt valdeltagande. För att förstå resultatet av 

undersökningen använder uppsatsen Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt samt fyra 

fristående faktorer för valdeltagande. Faktorerna är sociala baser, mobilisering, röstens 

betydelse samt civilstånd. Källmaterialet som används i uppsatsen är röstlängder från de 

kommunala valen i Östra fågelvik och Nyed samt SCB:s valstatistik över kommunala val i 

Karlstad. 

      Uppsatsen är en kvantifierad fallstudie med kompletterande moment av stratifiering. 

Studien landar i en kvantitativ redovisningsmetod med diagram för röstberättigande, faktiskt 



valdeltagande och valdeltagande i procent. Resultatet av undersökningen visar att kvinnorna 

från Östra fågelvik och Nyed i de flesta fall röstade i större utsträckning än vad kvinnorna från 

Karlstad gjorde. Männen röstade i större utsträckning än kvinnorna i alla de undersökta 

samhällena. Resultatet av undersökningen både dementerar och bekräftar tidigare forskning. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Aldrig förr i de svenska kvinnornas historia har väl så stora förändringar försiggått på en 

helt kort tid som nu. I dec. förra året var vårt inflytande i det kommunala livet nästan med 

noll, och nu föga mer än 2 månader därefter är det stort, eller rättare kunde vara så stort, 

om vi ville använda det.1 

Det är med dessa ord som Maja Forsslund, ordförande i Örebro Länsförbund av Föreningen för 

kvinnans politiska rösträtt, stolt proklamerar att från och med nu, 1919, vid den allmänna och 

lika rösträttens införande gers kvinnor möjligheten att tillsammans, ändra den samhälleliga 

könsordningen och ta makten från männen. Detta kunde de göra eftersom i och med den 

allmänna och lika rösträttens införande blev det för första gången fler röstberättigade kvinnor 

än röstberättigade män. Men vägen till rösträtt hade inte varit utan kämpavilja, uthållighet och 

många kvinnors betydande engagemang för att tillika göra sig samma rättigheter som deras 

makar, bröder och söner. Under 1800-talets andra hälft hade de emancipatoriska kraven till 

största del riktat sig mot att ge kvinnan civila medborgerliga rättigheter. Att en arbetande kvinna 

skulle ha rätt att själv bestämma över sin inkomst och eventuella förmögenhet. Arbetet fortsatte 

med uppslutningar i olika föreningar och politiska förbund i början på 1900-talet. Då handlade 

det om att utöka kvinnans politiska rättigheter.2  

       1902 inkom en motion till riksdagen skriven av Borgmästaren Carl Lindhagen.3 Motionen 

yrkade för att den kvinnliga rösträtten skulle utredas av riksdagen. Motionen fick avslag liksom 

flera andra motioner vilka ville finna en lösning på den kvinnliga rösträttsfrågan. Det kom så 

småningom en utredning mellan åren 1906 och 1912. Utredningen fastslog att kvinnlig rösträtt 

inte hade någon betydelse för familjebildning, nativitet och maktbalans. De gamla argumenten 

om familjebildning med mera behövdes läggas åt sidan då utredningens resultat avhyste dem.4 

Den gamla synen på kvinnan som underordnad mannen blev i utredningen ifrågasatt och 

argumenten samt viljan för förändring växte sig allt starkare. 

                                                             
1 Örebro Länsförbund av FKPR (Folkrörelsernas arkiv i Örebro län): Maja Forsslund, manus 1919. 
2 Björk, Gunnela, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-
1950, Arkiv, Diss. Stockholm : Univ., 2000,Lund, 1999 s.12f 
3 Florin, Christina (2006). Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. 
Stockholm: Atlas s.49 
4 Carlsson, Viktor (2016). Kvinnors inträde i Karlstads stadsfullmäktige. s.1 
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      Det var LKPR5 som tog täten för kvinnlig rösträtt. LKPR hade som ledstjärna att den 

kvinnliga delen av befolkningen skulle ha samma rösträtt som den manliga. I LKPR 

samarbetade kvinnor från alla samhällsklasser och från olika folkrörelser mot samma politiska 

mål. Den kvinnliga rösträtten. Fram till 1909 så rådde en klassdimensioner inom LKPR 

eftersom de inkomstrelaterande rösträttsbestämmelserna utestängde även många män. När män 

gavs allmän rösträtt 1909 så förändras LKPR:s krav till att alla kvinnor oavsett klass skulle ges 

samma medborgerliga rättigheter som männen.6 Genom 1907–1909 års riksdagsbeslut 

förändrades kommunallagarna. Kvinnor gavs möjlighet att rösta och själva bli valbara till alla 

ämbeten i och till stads- och kommunfullmäktige. Dock var kvinnor fortfarande utestängda från 

riksdagen. Regeringen Staaff lämnade 1912 in den första propositionen för kvinnlig rösträtt. 

Propositionen röstades ned av första kammaren som då fortfarande var konservativt inställd. 

Opinionsbildningen som skedde i föreningar, så som LKPR, ökade kraven på progression. 

Riksdagen beslutade 1918 om att den tidigare inkomstrelaterade rösträtten skulle bli lika och 

allmän för både män och kvinnor, även om det fanns en del förbehåll för exempelvis fångar och 

handikappade.7  

       Den tidigare nämnda utredningen vittnar om ett Sverige präglat av en tydlig könshierarki. 

Det är könshierarkin samt frågan om hur kvinnan förvaltar sitt nya medborgarskap som väcker 

mitt intresse. Det sker en samhällelig progression under början av 1900-talet som leder till ett 

mer demokratiskt och ett mer jämställt samhälle på pappret. Ett samhälle där alla människor8 i 

Sverige oavsett kön var medborgare till samma grad, i alla fall i teorin. Men hur överfördes 

rösträttens lagar och tänkta teorier till praktik när gamla traditioner, normer och 

samhällsideologier ställde kvinnan i hushållet med mannen som överhuvud. En vardag 

uppbyggd kring en stark könshierarki med mannen på översta trappsteget. Går det att se en 

könslig normförändring i valdeltagande under 1900-talets fösta hälft? Tar utvecklingen lång 

tid? 

      I Att förhandla sitt medborgarskap skriver historikern Gunnela Björk om hur männen satte 

sig på tvären mot ett kvinnligt deltagande i politiken. Något som skedde genom att 

partiinstitutionen skyddade invalda representanter från väljarna, det vill säga kvinnorna. Man 

stängde ute kvinnorna från de politiska arenorna och behöll därigenom samhällets patriarkala 

                                                             
5 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. 
6 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.) (2009). Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och 
arbetarnas tid. 3., [rev. och uppdaterad] uppl. Lund: Studentlitteratur s.210ff 
7 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/ 2016-12-21 
8 Jag är fortfarande medveten om att medborgarskapet inte gällde alla. 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/
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karaktär. Björk skriver att de flesta historiepolitiska undersökningar visar att så var fallet.9 I 

hennes avhandling betonar Björk också att kvinnligt valdeltagande i flera olika svenska städer 

följer liknande mönster. Vid de första valen 1919 och 1922 så är skillnaderna mellan män och 

kvinnor betydligt större än jämfört med valet 1950. I avhandlingen har Björk dock endast tittat 

på valdeltagandet i olika större svenska städer.  Jag vill med denna uppsats bredda kunskaperna 

kring valdeltagandet genom att dels studera Karlstads valdeltagande men även den närliggande 

landsbygden för att se hur kvinnorna där utnyttjade sitt medborgarskap och hur landet skiljde 

sig från staden. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

      Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det existerade en korrelation mellan 

geografisk boendesituation och kommunalt valdeltagande bland värmländska kvinnor efter 

införandet av den allmänna och lika rösträtten 1919. Antalet kvinnliga 

stadsfullmäktigeledamöter i Karlstad hade under 1910-talet överskridit det svenska 

genomsnittet och med anledning av det höga antalet fullmäktigeledamöter är det intressant att 

undersöka om det kvinnliga valdeltagandet i Karlstad också föreföll högre än i närliggande 

kommuner.10 För att finna svar på detta kommer jag att jämföra Karlstads valdeltagande med 

två närliggande landskommuner, Östra Fågelvik och Nyeds kommuner.  

      Uppsatsens huvudsakliga frågor lyder:  

1. I vilken utsträckning utnyttjade kvinnor rätten att gå och rösta i 

kommunala val mellan åren 1919–1950 och fanns det någon 

diskrepans mellan kvinnor från Karlstad stad och landskommunerna 

Östra Fågelvik och Nyed? 

 

2. Hur skiljer sig det kvinnliga valdeltagandet i kommunala val från det 

manliga i Karlstad, Östra fågelvik och Nyed åren 1919–1950? 

 

      Frågorna här ovan inriktar studien till en lokal undersökning på några få platser i Värmland. 

Rent konkret handlar det om att undersöka hur många som deltog i kommunala val. De 

empiriska frågorna riktar sökarljuset mot skillnaderna mellan kvinnligt valdeltagande i urbana 

kontra agrara samhällen, men även korrelationen mellan manligt respektive kvinnligt 

                                                             
9 Björk (1999), s. 263 
10 Räftegård, Jon (2012). ”Pionjären Anna Ljungkvist: första kvinnan i Karlstads stadsfullmäktige”. I: 
Pionjärer, kravaller och fattiga bönder: berättelser om Karlstad med omnejd under 150 år 1863–2012 s. 84 
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valdeltagande. Undersökningen kommer att betraktas med ett genusperspektiv kopplat till 

genushistorikern Yvonne Hirdmans begrepp genussystem och hennes teori om genuskontrakt.11 

Perspektivet är viktigt då det hjälper undersökningen att upptäcka förhållanden som annars inte 

skulle observeras. Det hjälper undersökningen att ifrågasätta det självklara. Genus handlar inte 

enbart om relationen mellan könen utan det formar den samhälleliga bilden och påverkar, idag 

som då, hur människor handlar och tänker.12 Denna uppsats undersöker huruvida 

genusordningen kan upptäckas även i valdeltagande. Om kvinnor utnyttjade sina medborgerliga 

rättigheter eller om de stagnerade i könshierarkin.  

1.3 Avgränsningar 

       Min uppsats ämnar studera manligt och kvinnligt valdeltagande i Värmland mellan åren 

1919–1950. Det är följaktligen inte hur människor röstade eller vilka aktiva politiska aktörer 

som undersöks. Valresultat samt hur stor plats kvinnor fick på den politiska arenan i början av 

1900-talet tillhör samma tematiska orientering och skulle vara intressant att problematisera 

ytterligare men den möjligheten finns inte inom ramen för c-uppsatsens tidsspann och kommer 

därför heller inte undersökas. Undersökningen inriktar sig endast på hur många som deltog i 

kommunala val mellan åren 1919–1950.  

       För att landa inom c-uppsatsens tidsspann går det naturligtvis inte att undersöka 

valdeltagandet i varenda socken i hela Värmland utan en rejäl avgränsning måste således 

tillhandahållas av författaren. Jag kommer därför att endast hålla min undersökning till tre 

kommuner, två landskommuner med kommunfullmäktige samt en stad med stadsfullmäktige. 

Det rör sig om Karlstad stad samt Nyed och Östra fågelviks landskommuner. I fallet Östra 

fågelvik kommer endast den södra valkretsen att ingå i undersökningen något som motiveras 

med att bristen på material ansågs för stort i de andra valkretsarna. De norra, västra och östra 

valkretsarna florerar endast sporadiskt i arkiven. Den södra valkretsen var utan tvekan den 

största så sållning bör inte påverka resultatet nämnvärt. 

      Undersökningen kommer att omfatta en tidsperiod på omkring 30 år. Från 1919 fram till 

omkring 1950. Anledning till undersökningens startår är införandet av den allmänna och lika 

rösträtten för både män och kvinnor. Kvinnor fick tillgång till kommunal rösträtt i städer 1909 

och på landsbyggden redan 1863 men då tiden för uppsatsen är knapp och källmaterialet mer 

                                                             
11 http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303 2016-11-24 I denna länk 
finner man Yvonne Hirdmans genusteori där hon beskriver genussystemets två grundläggande logiker, 
särhållningen av könen och etablerandet av det manliga som norm. Begreppet och teorin kommer 
förklaras under överskriften Teoretisk utgångspunkt. 

12 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:898601/FULLTEXT01.pdf 2016-11-24  En jämförande 
analys över arbetsstugor i Karlstad och Borås med ett genusperspektiv. 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303%202016-11-24
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:898601/FULLTEXT01.pdf%202016-11-24
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svåråtkomligt under de tidiga åren finner jag detta tidsspann rimligt.13 En annan skillnad är att 

möjligheten att rösta grundade sig i inkomsten vilket betyder att medborgarna hade olika många 

röster. Undersökningens slutdatum ställs till 1950 eftersom det 1952 genomfördes en 

kommunsammanslagning där de undersökta kommunerna sammanslogs till storkommunen 

Karlstad.14 Genom att studera en längre tidsperiod går det att se valdeltagandets förändring över 

tid och således utröna om Karlstad stad med de två närliggande landskommunerna följde ett 

liknande mönster eller om valdeltagandet skiljde sig åt kommun för kommun. 

1.4 Tidigare forskning 

      Kvinnlig rösträtt är ett område där det idag finns ett gediget forskningsläge. Forskningen 

har flera infallsvinklar och täcker både den kamp kvinnor bedrev för tillgång till ett 

medborgarskap som inträdet i stadsfullmäktige, politisk ambition och valdeltagande. 

Kvinnohistoria har vuxit fram som ett eget fällt där rösträttsprocessen är en del av flera olika 

aspekter. Inför uppsatsen har jag försökt att leta med breda glasögon för att få en så vidsträckt 

bild som möjligt. Utöver att se på rösträtt har jag även försökt använda mig av litteratur som 

berör valdeltagande, både empiri skriven av historiker som samhällsvetare vilka undersöker och 

analyserar nutida val. 

1.4.1 Angående valdeltagande 

     Statsvetaren Jan Leighley skriver i sin artikel “Attitudes, opportunities and incentives: A 

field essay on political participation” från 1995 att det framförallt är socioekonomiska faktorer, 

mobilisering och röstens betydelse i det stora valet som ligger till grund för hur människans 

valbeteende uttrycks. Leighleys artikeln blir ständigt refererad till i stora delar av den svenska 

forskningen publicerad vid samma tid. Svensk forskning bekräftar mycket av det som Jan 

Leighley skriver. Under 1.8 Teoretiska faktorer kommer jag att gå in djupare på de teoretiska 

faktorerna som Leighley anser påverka valdeltagande. 

      I analysen av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval med namn Vem röstar och 

varför? undersöker Justitiedepartementets utredare Marcus Bengtsson förändringar i 

valdeltagandet. Han tittar även på vilka faktorer som spelar roll för valdeltagande. Han menar 

att yngre, invandrare, ensamstående, lågutbildade samt sämre bemedlade inte röstar i samma 

                                                             
13 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.) (2009). Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och 
arbetarnas tid. 3., [rev. och uppdaterad] uppl. Lund: Studentlitteratur s.210ff 
14 Wångmar, Erik (2011). Att skriva stads- och kommunhistoria en handledning för forskning med stads- och 
kommunhistoriskt källmaterial. Johanneshov: TPB s.50f 
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utsträckning som äldre, välutbildade svenskfödda personer.15 Hans analys grundar sig i en 

medborgarundersökning som genomfördes mellan hösten 2002 och våren 2003 och som sköttes 

av forskare från Uppsala Universitet.16 Forskarna använder sig av en slumpmässigt utvald 

population. Dock från den specifika populationen som ville uttala sig. Därför måste man 

betrakta approximationerna kringgärdade av en statistisk felmarginal.17 Uppsatsen måste 

kompletteras med annan empiri kring valdeltagande. Det görs således med artiklar tagna från 

Statens offentliga utredningar vilka har till uppdrag att summera och värdera de senaste årens 

demokratiutredningar och demokratiforskning samt att stimulera det offentliga samtalet om 

demokrati.18 Viktiga bitar från denna undersökning är således förklaringsfaktorerna för 

valdeltagnde. 

      Statsvetarna Anders Westholm och Jan Teorell vill i sin artikel ”Att bestämma sig för att 

vara med och bestämma”19 förklara vad som gör att det är så många människor som faktiskt 

röstar. De skriver att valdagen innehåller en paradox då en väljares röst nästintill är betydelselös 

för valresultatet.20 Ändå röstar mer än hälften av Sveriges befolkning i varje riksdagsval. För 

att finna svar på detta använder sig Westholm och Teorell sig av medborgarundersökningar 

samt kompletterar med datainsamlingar, i form av intervjuer, genomförda under våren 1999.21 

De använder sig utav den logistiska modellen vilken redovisas i flera olika tabeller. Resultatet 

grundar sig i flera olika motivbilder där den medborgerliga skyldigheten väger mest. Andra 

faktorer är också valresultatets betydelse för en själv, möjligheten att ensam påverka utfallet, 

möjligheten att påverka tillsammans med likasinnade, viktigt att få ge uttryck för sin 

uppfattning. Resultatet från deras arbete blir relevant för denna uppsats då liknande anledningar 

bör ha florerat för människorna under första delen av 1900-talet samtidigt som det ger en 

generell informativ bild till den kommande slutsats och diskussions delen.22 

      Av liknande anledningar används artikeln ”Utanför demokratin. Om det minskande 

valdeltagandet sociala och politiska rötter”.23 I artikeln försöker statsvetaren Martin Bennulf 

                                                             
15 http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-
rostar-och-varfor s.3 2016-12-05 
16 http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-
rostar-och-varfor s.7 2016-12-05 
17 http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-
rostar-och-varfor s.9 2016-12-05 
18 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999). Valdeltagande i förändring. Stockholm: Fakta info direkt 
19 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.137 
20 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.137 
21 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.138 
22 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.145–157 
23 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s. 75 

http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-rostar-och-varfor%20s.3
http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-rostar-och-varfor%20s.3
http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-rostar-och-varfor%20s.7
http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-rostar-och-varfor%20s.7
http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-rostar-och-varfor%20s.9
http://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/7718cd4d659f4b21b3ebf98302ddb3a6/vem-rostar-och-varfor%20s.9
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och Per Hedberg förklara det sjunkande valdeltagandet. För att kunna förklara måste även de 

tydliggöra vilka faktorer som leder till ett högt valdeltagande. De lyfter fram tre olika 

övergripande omständigheter som är viktiga för valdeltagande. Den första är väljarens egna 

resurser så som utbildning, inkomstnivå och kunskap.24 Andra är väljarens egna mobilisering 

vilket beskrivs av Bennulf och Hedberg som väljarens förmåga att ta till information från 

exempelvis partier och massmedia under valrörelserna. Den sista innefattar rösthandlingens 

egna betydelse. Om rösten ses som obetydlig eller betydelsefull för valutgången. Författarna 

använder sig av valundersökningar gjorda av statistiska centralbyrån samt valundersökningar 

gjorda av forskare vid Göteborgs Universitet.25  

      Från deras undersökning poängterar jag nu tre resultat som jag anser extra relevanta för 

denna uppsats kommande undersökning. Den första är de sociala baserna. Personer som lever 

i vad författarna kallar ”lågresursgrupper”26 tenderar att ha ett lägre valdeltagande än personer 

som har det bättre socialt förspänt.27 Den andra är att forskarna finner att Sveriges tre största 

städer Stockholm, Göteborg och Malmö ligger något under riksgenomsnittet i valdeltagandet 

mellan åren 1976–1998. Att de stora städerna röstar i lägre utsträckning blir intressant då jag 

ska jämföra Karlstad med avsevärt mindre landsbygdskommuner.28 Den tredje faktorn viktig 

för uppsatsen är hur civilstånd påverkar valdeltagandet.29 Personer som ingått äktenskap 

tenderar att rösta i högre utsträckning än ensamstående personer.30 

      Om tiden efter rösträttens införande skriver historikern Kjell Östberg. I en av hans böcker 

vid namn Efter rösträtten ställer sig Östberg frågan vad som hände efter det demokratiska 

genombrottet och varför uteblev kvinnornas politiska framgångar nästan helt?31 Han tar även 

upp det för uppsatsen viktiga kvinnor och val. Östberg skriver att kvinnors politiska beteende 

inledningsvis var att i lägre utsträckning, omkring 10%, delta i val men att skillnaden succesivt 

minskade. Han försätter jämföra valdeltagandet bland män och kvinnor i Sverige samt beskriva 

och ge motiv för förändringar som skedde i valdeltagandet. Han lyfter även fram att kvinnorna 

                                                             
24 Sambandet mellan klass och valdeltagande kan läsas om i: Gilljam, Mikael & Holmberg, Sören, Väljarna 
inför 90-talet: en sammanfattning av några resultat från 1991 års valundersökning. Stockholm: Statistiska 
centralbyrån (SCB) 
25 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s. 76–80 
26 Det vill säga personer som inte besitter så mycket utbildning, inkomst och kunskap. 
27 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.88f 
28 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.91 
29 Denna faktorn behandlas utförligare under 1.8 Teoretisk utgångspunkt. 
30 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.92 
31 Östberg, Kjell (1997). Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Eslöv: B. 
Östlings bokförl. Symposion s. baksidan 
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var i majoritet mot männen. Det vill säga att en gemensam kvinnlig kraft hade snabbare kunnat 

göra samhället mer jämställt.32 

      Kritik som går att föra mot forskningsläget är att resultatet från undersökningarna är flera 

decennier yngre än mitt källmaterial och att människor levde och tänkte annorlunda under den 

undersökta tidsperioden. Jag vill dock ändå styrka deras relevans och hävda att de teoretiska 

faktorer som flera av författarna använder sig utav går att applicera på dåtidens människor. 

Samma faktorer påverkade dåtidens människor även om faktorerna kan ha haft en annan 

betydelse jämför med idag. Om vi exempelvis ser till äktenskapet som påverkande faktor finns 

utrymme att anta att äktenskapet hade större påverkan på människor under den undersökta 

perioden jämfört med idag.  

      Det viktigaste arbetet för mig under denna rubrik är trots allt Kjell Östbergs bok. Den 

behandlar dels samma tidsperiod som den här uppsatsen samtidigt som den undersöker 

kvinnligt valdeltagande och förhållandet mellan män och kvinnor inom politiken. Det är den 

bok som jag till största del kommer föra diskussion mot i slutsats och diskussions kapitlet. Det 

näst viktigaste arbetet under denna rubrik ser jag Leighley eftersom hon är den författaren vilka 

flera av de andra författarna lutar sig emot. Det är hennes teoretiska förklaringsmetoder som 

används i undersökningen och diskussions kapitlen. 

1.4.2 Angående kvinnlig rösträtt 

      Historikern Gunnela Björk skriver i sin avhandling Att förhandla sitt medborgarskap. 

Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900–1950 om hur kvinnor fick inträde på 

den politiska arenan i Örebro samt hur den yttrar sig under 1900-talets första hälft. Hennes syfte 

är att ”pröva om kvinnors kollektiva handlande under första hälften av 1900-talet kan förstås 

och förklaras som en kamp och en förhandling om innebörden i kvinnors politiska 

medborgarskap”.33 Björk använde sig av föreningsprotokoll samt protokoll från 

stadsfullmäktige och dess nämnder i Örebro stad som det största källmaterialet.34 Avhandlingen 

delas upp i fem delar vilka till största mån utgår från årtiondena. I det sjunde kapitlet, med 

namnet vägen via valurnorna, tar Björk upp valdeltagandet i flera olika svenska städer under 

1900-talets första hälft. Det rör sig om städerna Örebro, Gävle, Västerås, Eskilstuna och Borås. 

Hon sätter städernas valdeltagande mot varandra samtidigt som hon ställer valdeltagandet i 

                                                             
32 Östberg, Kjell (1997) s.71-75 
33 Björk, Gunnela (1999). s.29 
34 Björk, Gunnela (1999). s.33 
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relation till andelen kvinnor som blev invalda i stadsfullmäktige. För mig blir det intressant då 

undersökningsdelen i denna uppsats är en fallstudie som berör Karlstad, Östra fågelvik och 

Nyeds valdeltagande. Det blir således viktigt att kunna ställa mitt resultat mot empiriska 

undersökningar och där kommer Björk fylla en viktig funktion. 

      Björk är även viktig eftersom hon konkretiserar medborgarbegreppet. I sin avhandling utgår 

Björk från sociologen Ruth Lesters teoretiska modell vilken är att betrakta medborgarbegreppet 

både som status och praktik.35 Genom att agera kollektivt, skriver Björk, kommunicerade 

kvinnorna med männen likt en förhandling för att tillgå sig sitt medborgarskap. Kvinnorna 

visade hur viktigt de ansåg medborgarskapet vara genom att föra en livlig aktivitet i det politiska 

livet. Ett annat incitament på detta är historikern Kjell Östberg som spårar aktiviteten i 

Socialdemokraternas kvinnoföreningar under mellankrigstiden frn tidigare nämnda boken Efter 

rösträtten.36 I en del av boken visar Östberg valdeltagandet över kvinnor och män i 

stadsfullmäktige respektive kommunalfullmäktige. Han diskuterar också hur män aktivt efter 

att kvinnlig rösträtt genomdrevs försökte stänga ute kvinnorna från politiken. 

      Historikerna Christina Florin och Lars Kvarnström bidrar även de till åskådliggörandet av 

begreppet medborgarskap, och blir således även viktig för denna uppsats eftersom det bidrar 

till ett bredare forskningsläge. I inledningskapitlet skriver de att ”medborgarskapet betyder 

alltså rent konkret att ha hemortsrätt i en nation eller en stat”37. De är redaktörer till boken 

Kvinnor på gränsen till medborgarskap.38 En bok som delvis beskriver kampen kvinnor 

genomförde för att tillgodogöra sig den medborgerliga rätten. Boken tar även upp feministiskt 

aktivism, de första riksdagskvinnornas arbete samt tyska och svenska kvinnors kamp för 

arbete.39 

      Christina Florin har i sin bok Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas 

rösträttsrörelse skrivit om sex starka karaktärer och rösträttsaktivister aktiva i den svenska 

rösträttsrörelsen. Florin undersöker vilka dessa kvinnorna var och hur de levde, arbetade, 

kommunicerade och slet. Hon ställer frågor om kvinnornas bakgrund, hur deras idéer uppkom 

samt hur dessa kvinnor skapade förbindelser till makten. Källmaterialet Florin använder är brev 

                                                             
35 Björk (1999) s. 29ff 
36 Östberg, Kjell (1997). Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Eslöv: B. 
Östlings bokförl. Symposion 
37Florin, Christina & Kvarnström, Lars (red.) (2001). Kvinnor på gränsen till medborgarskap: genus, politik 
och offentlighet 1800-1950. Stockholm: Atlas 
38 Florin, Christina & Kvarnström, Lars (red.) (2001)  s.13 
39Florin, Christina & Kvarnström, Lars (red.) (2001) s. 100 
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och korenspondens i vilka hon kan följa kvinnornas tankar. Boken tar upp rösträttens utveckling 

i Sverige kronologisk. 

1.4.3 Angående genus 

      Jag kommer att använda mig av historikerns Yvonne Hirdmans genusteori då jag tror att 

den kommer kasta ljus över och hjälpa mig att förklara resultatet av min undersökning.40 I 

artikeln ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnans sociala underordning” reflekterar 

Hirdman kring mannen som norm samt om osynliga kontrakt som existerar mellan könen. Hon 

beskriver genussystemets två grundläggande logiker vilka är särhållandet av könen samt 

etablerandet av det manliga som norm. Enligt Hirdman skapar och försöker varje samhälle 

behålla ett maktsystem där kvinnor och män tillgivs olika uppgifter, roller och positioner. Det 

bildar en maktstruktur som organiserar förhållandet mellan könen. Detta går att se i samhället 

exempelvis genom löneskillnaderna mellan vård, det typiskt kvinnliga, och teknik, det typiskt 

manliga, där ”manlig” syssla tillskrivs en högre lön och således en högre status. Hirdman 

beskriver även om vad hon kallar genuskontraktet vilket skildras som en typ av ”kontrakt” 

mellan könen.41 Det handlar inte om någon köpslagning mellan könen utan snarare där den 

starka parten definierar den andra. Kontrakten är osynliga och bygger på genussystemets 

principer. Jag kommer även här gå in djupare under delkapitlet Teoretisk förankring men vill 

även belysa här att kontrakten skapas enligt Hirdman av alla och överförs likväl från mor till 

dotter som från far till son.42 

      Yvonne Hirdman har även bidragit till kvinnoforskningen på flera andra plan och för att ge 

en bredare ingång i genusbegreppet har boken Genus – om det stabilas föränderliga former 

lästs. I boken skriver Hirdman om hur kvinnounderordningen är en generell problematik. Att 

genusmönstren har funnits så länge och håller sig så hårt fast att inte många människor lägger 

märke till det.43 Boken är uppbyggd i två delar. I den första delen presenterar Hirdman sina 

formler för stereotyper samt även en ingående beskrivning av genuskontraktet.44 I den andra 

delen slår Hirdman sig i kast med att konkretiserar de teoretiska förståelserna för det historiska 

landskapet mellan 1800–2000 vilket är även den kronologin som bokens andra del utgår ifrån.45  

                                                             
40  http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303 
41 Hirdman, Yvonne (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber s.77 
42 http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303  
43 Hirdman, Yvonne (2003) s.5 
44 Hirdman, Yvonne (2003) s.84–97 
45 Hirdman, Yvonne (2003) s.131 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303
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      Utöver Hirdman har jag även berikat inläsningen med flera olika akademiker från diverse 

områden genom antologin Genus vägar – en antologi om genusforskning. I denna skriver bland 

annat historikern Åsa Karlsson Sjögren om kvinnohistoria men också vetenskapsteoretikern 

Hildur Kalman om kön, filosofi och feminism. Vi finner artikeln ”Vi är ju olika – det går inte 

att komma ifrån”46  skriven av Katarina Hamberg. Artikeln blir en adekvat kontrast till mängden 

teorier då den konkret beger sig in på det naturvetenskapliga fältet och bland annat beskriver 

biologiska förklaringar till könsskillnader.47 

      Sammantaget från forskningsläget är det Hirdmans genusteori och Leighleys 

förklaringsfaktorer som tillsammans kommer att utgöra den teoretiska utgångspunkten och 

kommer hjälpa mig att försöka förklara mitt resultat. Även författarna Björk, Östberg och Florin 

kommer vara av synnerlig vikt för diskussionen och de kommer hjälpa mig att sätta in min 

undersökning i den historiska kontexten. Författarna hjälper mig även med att jämföra denna 

fallstudie över Karlstad med omnejd med resten av Sverige. 

1.5 Källor och källkritik 

      De primära källorna för den här undersökningen består av två olika sorters material. 

Materialen jag använder är SCB:s valstatistik samt vallängderna från Nyed och Östra fågelviks 

valdistrikt. Det första och det mest lättillgängliga materialet är SCB:s valstatistik mellan 1919–

1950, funnen på deras internethemsida. I valstatistiken redovisas utifrån SCB:s valstatistik som 

har valt att namnge sina rapporter till exempelvis Kommunala valen 1922–1923. Anledningen 

är att kommunala val skedde vid olika tidpunkter och rapporterna utgavs när samtliga val hade 

avslutats. Finns även val som redovisas med ett år exempelvis 1938. 

      De kommunala valen, som redovisar valdeltagandet i Karlstad, vilken jag undersökt i ett 

digitalt format, finner jag efter lite sökning och narrativt granskande av innehållsförteckningen, 

hur många personer som var röstberättigade i de olika kommunala valen. I statistiken går det 

att utröna alla de undersökta åren för Karlstad, läsaren kan också finna valdeltagandet från alla 

andra städer som innehade stadsfullmäktige under redovisade val. Varje stad redovisas utifrån 

län varefter länen redovisas i geografisk ordning.48 

                                                             
46 Hamberg, Katarina & Thurén, Britt-Marie (2002). Genusvägar: en antologi om genusforskning. 1. uppl. 
Malmö: Liber s. 47 
47 Hamberg, Katarina & Thurén, Britt-Marie (2002) s.51 
48 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-11-13 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
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      Tabellerna är indelad på så vis att den första kolumnen har rubriken ”Antal vid valet 

röstberättigade”49. Under den översta rubriken finner vi tre stycken underrubriker vilka 

redovisar antalet män i första. I andra redovisas antalet kvinnor och i den sista redovisas den 

totala summan röstberättigade invånare. Den andra kolumnen heter ”I valet deltagande 

röstberättigade”. På liknande sätt är den uppdelad i underrubrikerna Män, kvinnor och Män, 

samt kvinnor. Skillnaden från föregående kolumn är att den både tydliggör för läsaren det 

exakta antalet personer vilka röstade samt andelen röstande i procent. Materialet fortsätter att 

presentera antal avgivna godkända valsedlar och antal valda stadsfullmäktige men detta är 

information som jag har undsluppit att behandla då det inte har varit nödvändigt för min 

undersökning.50 

      Det andra materialet om jag använder till min undersökning består av arkivmaterial från 

Värmlands arkivcentrum i Karlstad. Materialet består utav de röstlängder som Sverige använde 

rikstäckande och i undersökningen används specifikt vallängderna vid de kommunala valen i 

Östra fågelvik och Nyeds landskommuner. Vallängderna skickades ut och därefter var det upp 

till var och en av kommunerna att fylla i valkrets, bostadsort och sysselsättning. I flera fall hos 

kvinnliga valdeltagare benämns sysselsättning som hustru. Vallängderna är precis som 

statistiska centralbyråns material indelat i först röstberättigat och därefter i deltagande.51 

      För att påvisa min källkritiska hållning kommer jag härleda källkritiken till två verk; dels 

Anders Florén och Henrik Ågrens Historiska undersökningar från 2006 vilken bidrar som en 

handbok för oss lekmän till uppsatsförfattare. Jag använder också mig utav Torsten Thuréns 

bok Källkritik från 2013. Med dessa författares hjälp granskar jag materialet steg för steg. Allt 

källmaterial som används i undersökningen har blivit nedskriven och granskad av personer 

utsedda som representanter för staten att genomföra demokratiska val. Vallängderna i sig är 

tryckta för statens räkning i Jönköping och jag ser ingen anledning att dessa skulle blivit utsatta 

för någon typ av förfalskning. Förfalskning kan förekommit vid inskrivningen av 

valdeltagarnas namn. Chansen för det ser jag dock som ringa då motivet för en sådan 

                                                             
49  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-11-13 
50 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966  2016-11-11 
51 Se exempelvis: Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863-1966 / valnämnd.  Röstlängder 
1910-1946 D1:1, Röstlängder 1950-1966 D1:2 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
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förfalskning verkar ogrundat. Även om Thurén säger kan det dock vara svårt för ett otränat öga 

att se skillnad på förfalskning och äkta.52 

      En viktig källkritisk del av min uppsats blir traderingen. Mina primärkällor går som tidigare 

nämnt att dela upp i två undergrupper varav vallängderna kan ses som första handskällor medan 

SCB:s valstatistik måste ses som en andrahandskälla. Detta eftersom SCB:s statistik grundar 

sig i resultatet av vallängderna. Valet av SCB:s statistik motiveras med att för att kunna göra 

en jämförande studie inom rimligt tidsspann är det inte möjligt att räkna deltagandet i Karlstad 

då det ett allt för gediget antal personer. Således uppstår möjligheten för att det skedde en 

misskommunikation mellan valstugornas arbetare och SCB tjänstemän. Med det sagt behöver 

vi också slå ett slag för den mänskliga faktorns betydelse, både för SCB:s statistiker, 

valarbetarna i landskommunerna samt jag som författare.53 Med den mänskliga faktorn menar 

jag konsten att kunna göra fel. Eftersom jag har utgått från så många sammanfattningar i 

materialet som möjligt så validerar jag troligheten för en lätt felräkning sannolikt har skett vid 

olika tillfällen under de kommunala valen. Eftersom jag intresserar mig utav utvecklingen under 

lång tid lägger jag inte överdriven vikt vid detta då jag också anser att materialet ger en korrekt 

bild av valdeltagandet. Men läsaren bör ändå vara medveten om detta. Självkritiskt finns 

möjligheten även att jag i min undersökning kan ha räknat fel.54       

1.6 Metod och disposition 

      Som beskrivet i förra avsnittet använder jag mig i undersökningen utav en primär källa och 

en andrahandskälla. SCB:s valstatistik samt de faktiska röstlängderna vilka användes i de 

studerade valen. Målsättningen är att studera samtliga val mellan tidsspannet 1919 och 1950. 

Tyvärr är källmaterialet från landsbygdskommunerna ej lika fullständiga som materialet från 

Karlstad, där samtliga val finns bevarade. Det leder till att undersökningen från Östra fågelvik 

och Nyed inte kan göras lika detaljerad. I Östra fågelvik har valen 1920, 1922, 1924, 1946 och 

1950 varit möjliga att undersöka. Från Nyed har valen från 1922, 1926, 1930, 1934, 1942 och 

1946 gått att finna i arkiven. Jämförelsen kommer således behöva inrikta sig på de år som 

undersöks från landsbygdskommunerna och därefter styrkas och kompletteras med tidigare 

forskning och andra undersökta val. Mönster i valdeltagande kommer lättare kunna urskiljas 

                                                             
52 Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber s.17 
53 Thurén (2013) s.45ff 
54 Florén, Anders & Ågren, Henrik (2006). Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur s.85 
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från Karlstad men antalet val för att genomföra en jämförelse mellan stad och land ses ändå 

som tillräcklig. 

      De två olika källorna kräver att jag använder mig av olika metoder vilka i slutändan landar 

i en kvantitativ redovisningsmetod med diagram för röstberättigande, faktiskt valdeltagande 

samt valdeltagandet i procent.55 Studier av valdeltagande har en betydelsefull grund för att 

förstå demokratiseringsprocessen samt hur normen kring genus och identitetskonstruktioner 

förändrades i Sverige. Det kvinnliga valdeltagandet har de senaste åren legat ett par procent 

över det manliga.56 Tidigare forskning av exempelvis historikern Gunnela Björks visar att 

kvinnligt valdeltagande vid införandet av allmän och lika val tvärtom låg under det manliga 

deltagandet och skulle göra det ända fram till 60 talet.57 Den här undersökningen blir som ett 

komplement till dessa studier och bidrar som en poströsträttsundersökning. 

      Det finns flera olika sätt att angripa historiska undersökningar på. Jag kommer i uppsatsen 

att genomföra en kvantifierad fallstudie med kompletterande moment från stratifiering.58 Alltså 

kommer undersökningen endast sätta en liten del av forskningsområdet under lupp och 

undersöka Karlstad, Östra fågelvik och Nyeds valdeltagande. Det rör sig inte om en beskrivning 

av valdeltagandet för Sverige utan jag låter på ett begränsat antal sidor ljuset lysa upp en liten 

del av det svenska samhället.  

Metoden stratifiering syftar till att dela i en population i olika avdelningar, kallade för strata. 

Man gör en urvalsgrupp som får representera en större population. Jag kommer i vallängderna 

från Östra fågelvik och Nyed att räkna hur många människor som både var röstberättigade och 

som deltog i valen. Hårddata kommer således vara de personer som är angivna i vallängderna. 

Resultatet i undersökningen kommer endast att synliggöra indicier över hur det faktiskt såg ut 

i Sverige. De slutsatser som senare dras blir endast antydningar och kommer endast kunna 

värderas när de ställs mot andra indicier vilka inhämtas från tidigare forskning.59  

      Genom stratifieringen delar jag upp datan från de två undersökta kommunerna samt den 

undersökta staden i tre övergripande kategorier. Kategori ett behandlar hur många personer som 

var röstberättigade. Den andra kategorin beskriver det faktiska antalet personer som röstade.  

                                                             
55 Befring, Edvard (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur s.103–107 
56 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Allmanna-val-
valdeltagandeundersokningen/12304/12311/Historisk-statistik/311617/ 2016-11-22  
57 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2012K04_TI_A08TI1204.pdf s.21 2016-12-22 
58 Andersen, Heine (red.) (1994). Vetenskapsteori och metodlära: introduktion. Lund: Studentlitteratur  
s. 68-73 
59 Ejvegård, Rolf (2003). Vetenskaplig metod. 3., omarb. uppl. Lund: Studentlitteratur s.35f 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/12304/12311/Historisk-statistik/311617/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/12304/12311/Historisk-statistik/311617/
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2012K04_TI_A08TI1204.pdf
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I de sista diagrammen kommer jag genom att dela antalet röstande med antalet röstberättigande 

att få fram hur många personer som röstade i procent.60 Alla diagram kommer delas upp i tre 

underkategorier. Det rör sig om kategorierna män, kvinnor och totalt. Med den sista menas 

sammanlagda summan av män och kvinnor. Slutligen kommer undersökningen presenteras 

med en kvantitativ redovisningsmetod med diverse tillhörande diagram.61 

      Anledningen till uppdelningen faller tillbaka på min frågeställning. Eftersom jag vill se på 

skillnader mellan manligt och kvinnligt valdeltagande är det viktigt att ha med dessa parametrar 

i alla diagram. Jag vill också finna svar på skillnaden mellan stad och landsbygd och på grund 

av detta behövs diagram över varje kommun som jag undersöker. Även här leder 

frågeställningen mig mot en komparativ ansats i undersökningen. I slutsatskapitlet kommer jag 

att ställa de olika procentenheterna mot varandra för att kunna se om det fanns en tydlig 

differens mellan man och kvinna, stad och landsbygd i det som idag är Karlstad kommun men 

som tidigare var tre olika kommuner. Valdeltagande är en relativ lättkompatibel enhet då den 

är lätträknad och såg likadan ut i alla kommuner.  

      I undersökningsdelen kommer resultatet kontinuerligt arbetas mot tidigare forskning och 

teori. I slutsats/diskussions kapitlet fördjupas kopplingarna ytterligare med Hirdmans teori och 

övrig tidigare forskning.62 Resultatet kopplas även till förklaringsfaktorer kring valdeltagande. 

Vad det var som gjorde att människor begav sig till valurnorna och varför vissa aktivt valde 

eller blev tvingade att stanna hemma.  

      Under hela uppsatsarbetet är det av vikt att vara medveten om undersökningsmetodernas 

brister. I min användning av en kvantifierad fallstudie med stratifiering och komparativa inslag 

blir det viktigt att förstå hur dessa metodiska förhållningssätts brister. Fallstudiens brist ligger 

i att den är begränsad till ett relativt litet område att behovet av tidigare forskning är kritiskt. 

Eftersom min infallsvinkel är genus och rösträtt finns det redan ett gediget forskningsområde 

så att fallstudiens lokala förankring kommer ej bli problematiskt. Att studien är en kvantitativ 

studie leder till en avgränsning i siffror och statistik. Jag tvingas se stora mönster och kan 

därigenom inte närma mig människor på djupet. Jag behöver brottas med undersökningens 

komparativa delar då det inte utan vidare går att göra jämförelser mellan olika företeelser på 

grund av möjliga skillnader. I denna undersökning är det lättare då valen bestod av samma 

                                                             
60 Befring, Edvard (1994).  s. 103ff 
61 Ejvegård (2009) s.63-68 
62 Se nästkommande delkapitel, Teoretisk utgångspunkt 
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process i alla kommuner. Den största skillnaden mellan valen är antalet deltagare och kan 

komma att ställa till med problem i en jämförande analys. 

      I undersökningen försöker jag använda så många val som möjligt för varje kommun men 

som tidigare nämnt är källmaterialet bitvis ofullständigt.  Alla röstlängder som varit från Östra 

fågelvik har kommit från den södra valkretsen där den största mängden källor finns bevarade. 

Jag kommer i hela undersökningen behöva förhålla mig till röstberättigande. Jag anser det 

viktigt att ha med hur många som var röstberättigade63 då det exempelvis visar på ett ungefärligt 

befolkningsantal i kommunerna.  När personer i vallängden inte var röstberättigade skrevs det 

ner en notis om varför. Det kan exempelvis stå ”rösträtt först 1926”64 vilket gör det lätt för mig 

att utelämna personer som ej hade rösträtt. Personer som inte var röstberättigade kommer inte 

att räknas vilket leder till att det finns ett mörkertal på den faktiska befolkningsmängden. 

1.7 Teoretisk utgångspunkt  

      Den kommande studien undersöker skillnader i manligt och kvinnligt valdeltagande samt 

skillnader mellan valdeltagande i agrara och urbana miljöer i Värmland under 1900-talets första 

hälft. I denna del av uppsatsen beskrivs dels teoretiska förklaringsmodeller till manligt kontra 

kvinnligt valdeltagande samt faktorer vilka influerar individer till att bedriva ett aktivt 

valdeltagande. Jag har valt att utgå från professorn i kvinnohistoria Yvonne Hirdman teori om 

genussystem samt samhällsvetaren Jan E. Leighleys teorier om valdeltagande. 

1.7.1 Genussystemet och genuskontrakten 

       Ordet genus har definierats på flera olika sätt av diverse forskare, flera har sett det som en 

direkt översättning av det engelska uttrycket gender och beskriver dess betydelse som det 

kulturellt konstruerade könet. Yvonne Hirdman är av en annan uppfattning och beskriver istället 

begreppet genus som ”den alltmer komplicerade kunskap vi har om ’manligt’ och ’kvinnligt’, 

vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt ’görs’.”65 På detta sätt menar Hirdman att 

den biologiska tankefiguren kring man och kvinna skapar föreställningar om sociala normer. 

Normer som kan ändras.66  

                                                             
63 De personer som fick lov att rösta i de kommunala valen. 
64 Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863-1966 / valnämnd.  Röstlängder 1910-1946 
D1:1, Röstlängder 1950-1966 D1:2 
65 http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303 2016-10-28 
66 http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303  s.51 2016-10-31 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303
http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303
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      Genussystemet är enligt Hirdman en ordningsstruktur bestående av kön, något som är en 

grundläggande utgångspunkt för andra strukturer och ordningar. En grund, lagd för den 

politiska, sociala och ekonomiska ordningen. Hirdmans teori består av två olika bärande stolar, 

betoningen av skillnaden mellan könen, den så kallade isärhållandets tabu där manligt och 

kvinnligt ej får blandas. Den andra stolen är könshierarkin. Med könshierarki menas att det är 

mannen som är människa och således också norm, han är det normala och det allmängiltiga. 

Tillsammans med särhållandet av könen blir den manliga normen legitimerad vilket också 

uttrycks som den generella underordningen av kvinnor. Hirdman kallar detta genussystem för 

isärhållandets lag. Lagen leder till att det uppstår ett grunduttryck i arbetsfördelningen mellan 

könen samt i föreställningar om det manliga och kvinnliga. Hirdman skriver att det är möjligt 

att bryta ner isärhållandets lag till mindre delar som senare går att applicera på 

kvinnoforskningens alla områden.67 

      Viktigt för mig blir särhållandets lag eftersom normen länge var ett isärhållande av 

valdeltagande. Mannen som familjens överhuvud hade som uppgift att rösta, utifrån sin familjs 

intressen, medan hans underordnade fru ej deltog. Uppsatsen undersöker hur länge 

isärhållandets lag fortsätter att vara normen efter att även kvinnan fick medborgarskap och 

kunde delta i de kommunalvalen i Karlstad, Östra fågelvik och Nyed. 

      Hirdman skriver att människan alltid varit meningsskapande. Att människan sorterarar in 

och skapar struktur för att kunna handskas med sin vardag. Meningsskapandet leder samtidigt 

till ett maktskapande. Samhällen runt om i världen har exempelvis belyst de biologiska 

skillnaderna mellan man och kvinna där det manliga har stått för det positiva och det kvinnliga 

stått för det negativa. Det mänskliga sättet att tänka utvecklar dikotomi mellan könen säger 

Hirdman. Strukturskapandet är inte en förmåga barn föds med utan är snarare kulturellt 

betingat. Det är något som lärs in. Logiken i genussystemet får sitt utryck i Hirdmans teori om 

genuskontrakt. Att alla generationer skriver osynliga kontrakt mellan könen. I dessa kontrakt 

beskrivs de föreställningar om hur relationen mellan man och kvinna ska se ut. Hur deras 

interaktion exempelvis uttrycker sig i särskild arbetsfördelning, utseende, språk etc.  Kontrakten 

blir i sig den ömsesidiga föreställningen vilka i sin tur skapar segregering och för varje ny 

generation som lärs upp i samhället, en ny hierarkisering.  

                                                             
67 http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303 Engelska (USA) s.51ff 2016-
10-31 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303%20Engelska%20(USA)%20s.51ff
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      Vad jag försöker utröna i uppsatsen går att koppla till genuskontrakten och jag delar 

Hirdmans uppfattning av vikten att använda begrepp som genuskontrakt vilka simplifierar 

förståelsen för exempelvis politiska strategier, ideologier samt politiskt handlanden. 

Genuskontrakten blir verktyget som jag kan använda för att förklara resultatet av min 

undersökning. Det förklara kvinnligt och manligt handlande både på individnivå och 

samhällsnivå. Mina förväntningar på undersökningen är att kvinnorna i Karlstad, med 

genussystemet som bakgrund, fortare bröt genuskontrakten och isärhållandets lag och där med 

procentuellt fortare kom att delta lika ofta som männen i kommunalvalen jämfört med 

kvinnorna i Östra fågelvik och Nyed.  

1.7.2 Utbildning, mobilisering, politiska faktorer och äktenskap 

      Under denna punkt försöker jag reda ut vilka teoretiska faktorer som spelar roll för 

valdeltagande. Jag har valt att utgå från professorn i statsvetenskap Jan E. Leighleys teorier om 

valdeltagande. Hon berör framförallt faktorerna demografi och mobilisering. Jag har valt 

Leighley eftersom en stor mängd av forskningsläget berörande valdeltagande utgår från hennes 

teorier. Jag kompletterar Leighley med Martin Bennulf, Per Hedberg68 och Marcus Bengtsson 

som tillför den här undersökningen viktiga perspektiv genom sina undersökningar om varför 

människor i äktenskap eller samlevnadsförhållanden röstar i större utsträckning. 

      Jan E. Leighley beskriver att nästan alla empiriska undersökningar om politiskt deltagande 

visar hur socialekonomiska faktorer påverkar valdeltagande och hur individer drivs av sina 

personliga resurser. Ett exempel på personlig resurs är utbildning och Leighley pekar på att 

sannolikheten att högutbildade individer går och röstar är högre än lågutbildade. Inkomst är en 

annan viktig faktor för ett högt valdeltagande. Det kan delvis bero på att en individ med ett yrke 

som genererade en hög inkomst, historiskt var ”nyrika” personer ofta borgare som genom olika 

företag ”kommit upp sig”, samtidigt som rikedom kan ha berott på arv, personer från adeln, 

storbönder eller borgarfamiljer med redan hög förmögenhet. Generellt sätt så röstar individer 

med ett högt ekonomiskt kapital i högre utsträckning än personer med ett mindre ekonomiskt 

kapital.69 Leighley skriver i sin artikel där hon undersöker modernt valdeltagande, att frågan 

varför inte kvinnor fören fram tills nyligen deltar i lika hög utsträckning i politiken inte har 

blivit besvarad än. Hon föreslår själv att kvinnor befanns sig i ett annat socialt nätverk än 

                                                             
68 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999). Valdeltagande i förändring. Stockholm: Fakta info direkt. 
69 Political research quarterly [Elektronisk resurs].. (1993-). Salt Lake City, Utah: University of Utah, Vol. 48, 
No. 1 (Mar., 1995), Engelska (USA) s. 183f 
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männen, hade andra skyldigheter mot familjen samt som tidigare nämnt generellt sätt lägre 

utbildning.70 

      Utbildningsfaktor spelar roll då utbildningsnivån bör ha legat högre i Karlstad än de båda 

landskommunerna. Samtidigt blir det problematiskt då välutbildade personerna inte gör någon 

nämnvärd skillnad i statistiken på grund av det stora antal av outbildade medborgarna som fanns 

i Karlstad. Men genom Leighley förklaras ett ökande valdeltagande bland både män och 

kvinnor i samband med att allt fler människor både urbant och agrart kunde tillgodoräkna sig 

fler år i skolan. Vilket är viktig att betona i detta sammanhang eftersom det bör visa på ett högre 

valdeltagande utöver tid. 

       En annan betydelsefull förklaringsmodell till individers valdeltagande är mobiliseringen. 

Mobilisering handlar om den politisk miljö i vilket en individ rör sig, samt hur de psykologiska 

omständigheterna påverkar individen. Möjligheten att gå till vallokalen samt till vilken 

utsträckning människor i individens närhet går och röstar. Kulturen kring medborgarskapet som 

återfinns dels i den socioekonomiska statusen samt i övrig demografi, blir viktig för 

mobiliseringsteorin då närvaro av partier, kampanjande och politiska grupper spelar roll, något 

som Leighley även beskriver som personliga resurser.71 Även individens ekonomiska kapital 

har vikt då sannolikheten ökar att individen kan ta sig tid att utnyttja sitt medborgarskap. Här 

skriver Martin Bennulf och Per Hedberg om vikten att samhället eller staten genomför valen då 

övervägande delar av medborgarna har möjlighet att delta. Det går alltså att koppla 

valdeltagande med möjligheten att avbryta individens arbete för att gå och rösta. I nutida val 

spelar det även roll att röstmöjligheten finns över ett längre tidsspann då medborgare reser och 

rör på sig i högre utsträckning.72 När individer har börjat utnyttja sitt medborgarskap och aktivt 

delta i val blir det till en rutin som fortsätter.73 I Karlstad var den kvinnliga rösträttsrörelserna 

starka. Där bodde den politiskt aktive rösträttsaktivisten Gerda Hellberg, bland annat var ho 

invald i Karlstads stadsfullmäktige. Med detta sagt pekar det på att Karlstad bör ha haft ett högt 

valdeltagande, jämfört med liknande städer, redan från 1919. Än en gång går det dock att 

ifrågasätta ifall detta kommer att visas i statistiken. Mer om detta i undersökningsdelen. 

                                                             
70Artikeln skrevs 1995 och det går därför idag säga att kvinnor idag har deltagit länge i politiken. 
Samtidigt så är inte hans artikel inriktad på Sverige där det kan förekomma skillnader. 
71 Leighley s. 188-191 
72 Valdeltagande i förändring s.77f 
73 Valdeltagande i förändring s.147 
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      Jan Teorell och Anders Westholm belyser äktenskapets vikt för valdeltagandet. När de 

undersöker valdeltagande i ett kommunfullmäktige val från 1998 finner de att gifta och 

samboende par röstade i högre utsträckning än vad personer som levde ensamma gjorde. 83 

procent av de samlevande väljer att bege sig till valurnorna för att rösta. Deras resultat blir 

intressant för denna undersökningen då äktenskapet existerar i större utsträckning i början av 

1900-talets första hälft samt att äktenskapet signerar Hirdmans tidigare nämnda genuskontrakt, 

kvinnan blev underställd maken. Även om kvinnan enligt lag, från och med en mer jämställd 

giftermålsbalk från 1922 ej längre var underställd maken levde ändå genuskontrakten kvar. 

Kvinnans sfär blir hemmet i det nya folkhemsbygget. Teorell och Westholm förklarar det höga 

deltagandet hos par med att det existerar ett socialt tryck mellan samboende och att 

valdeltagande blir till en ”familjeangelägenhet”. Personer i samboende förhållanden uppmanar 

förmodligen varandra i större utsträckning att gå och rösta. Genom att fråga personer som lever 

med andra finner de också att fler än en tredjedel av personerna skulle uttrycka sin besvikelse 

över att den andra parten inte väljer att rösta. Om vi kopplar detta till denna undersökningen 

bör således en make som ansåg det viktigt att utnyttja sitt medborgarskap kommer han även att 

påverka sin hustru att utnyttja sitt.74 

      Politiska faktorer handlar om hur väljaren uppfattar den egna röstens betydelse i ett val. Ser 

individen sin röst som obetydlig för valutgången eller politikens utformning kan det leda till att 

individen avstår från att rösta. Således går det att påstå att deltagandet i de kommunala valen 

borde procentuellt vara större jämfört med riksdagsvalen eftersom betydelsens av den egna 

rösten är mer påtaglig än i riksdagsval. Jan Teorell och Anders Westholm, som bland annat 

skriver valdeltagande bland gifta par, skriver också om varför individer röstar när deras röst 

endast går att ses som en droppe i havet. Deras resultat är att ”Folk röstar således inte primärt 

för att de därmed tror att sig kunna vinna individuellt inflytande, utan för att de stimuleras av 

att uttrycka sin åsikt eller genom valhandlingen få fullgöra sin medborgerliga plikt.”75 Även 

Leighley skriver om politiska faktorer. Hennes artikel vilket övervägande har undersökt och 

behandlat amerikanska val skriver att valdeltagandet ökar om valet berör ens hembygd, i ett 

område där den politiska konkurrensen är hård och kandidaterna spenderar ett avsevärt stort 

kapital på att kampangera. Exempelvis hör vi ständigt hur det amerikanska presidentvalet kostar 

otroligt stora summor pengar vilket är en delfaktor i varför inte vem som helt kan bli president 

                                                             
74 Andersson, Cathrin & Amnå, Erik (red.) (1999) s.92 
75 Valdeltagande i förändring s.155 
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i USA. Valdeltagandet stiger när individer ser det politiska deltagandet som mer fördelaktig än 

försumbar.76 

      Här finns det två viktiga delar vilka sätter förväntningar på min uppsats. I de båda 

landskommunerna var en röst procentuellt värd betydligt mer än vad en röst var i Karlstad. 

Vilket är en parameter som talar för ett högre valdeltagande i landskommunerna. 

Närhetsfaktorn som Leighley nämner bör inte bidra med så stora skillnader då valen är 

kommunala val och berör befolkningens lokalt. Däremot kan vi med Teorell och Westholm i 

bakhuvudet förvänta oss ett resultat som visar på ett högt valdeltagande vid allmänna rösträttens 

införande men att det därefter uppstod en svacka. Förmodligen på grund av det mediala 

pådraget vilket kan ha påverkat människorna att utföra sin medborgerliga plikt att rösta. 

  

                                                             
76 Political research quarterly, Vol. 48, No. 1 Engelska (USA) s.186-189 
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2. Bakgrundskapitel 

2.1 Samhället och kvinnor 

     För att förstå den undersökta tidsperioden behövs en bredare beskrivning utav den värld, 

samhälle samt tankeströmningar som florerade före och kring den undersökta perioden. För att 

börja med ett snabbt nutidsperspektiv så tillhör idag samtliga undersökta områden Karlstad 

kommun. Under de år som rör undersökningsperioden var alla samhällen egna kommuner. I 

Östra fågelviks landskommun var det tätorten Skattkärr som var den största orten. I Nyeds 

landskommun var Molkom centralorten med orter som Blombacka och Lindfors som tätorter. 

      1862 kom det en kommunreform som delade in Sverige i kommuner och begravde det 

gamla sockensystemet. Dessa blev dock underlag för de nya landskommunerna där makten på 

landsbygden delades mellan kommunfullmäktige och kyrkorådet. De borgerliga frågorna 

sköttes av kommunfullmäktige medan församlingen tog hand om de kyrkliga uppgifterna samt 

bedrivandet av folkundervisningen. Sverige fick vid denna indelning omkring 2500 

landskommuner.77 Reformen 1862 påverkade städerna endast perifert. I städer som Karlstad 

var det stadsfullmäktige som var det styrande organet med en drätselkammare vilken förvaltade 

stadens finanser och fastigheter. Drätselkammaren blev således så småningom stadens indirekt 

styrande organ. För att ett samhälle skulle berättigas en stadsfullmäktige krävdes en befolkning 

på 3000 personerna. Stadsfullmäktige var dock inte ett krav fören 1955 men de flesta städer i 

Sverige hade vid den tidpunkten redan en fungerande stadsfullmäktige.78 För att simplifiera 

arbetet inom kommunerna behövdes sammanslagningar genomföras vilket också skedde. Bland 

annat så reducerades antalet kommuner från 2498 till 1037 stycken 1952 i en stor 

kommunreform. Sverige kom senare att fortsätta reformera och idag ingår alla städer, 

samhällen, byar och bygder någon kommun.79 

      Sverige var vid 1900-talets början ett patriarkatiskt samhälle med stora klasskillnader. Livet 

mellan fattig och rik var stor och samma sak var livet mellan man och kvinna. 1900 bodde 75 

procent av Sveriges befolkning på landsbygden men allt som åren passerade skedde en 

urbanisering där bland annat unga flickor från landsbygden sökte sig in till staden för att 

                                                             
77 Nationalencyklopedin, kommun. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommun (2016-
12-19) 
78Nationalencyklopedin, stadsfullmäktige.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stadsfullmä
ktige (2016-12-19) 
79 Wångmar, Erik (2005) s. 45f 
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arbeta.80 De tog arbete inom mejeri, bryggeri, tvätteri som hembiträden med mera. Flera 

kvinnor började arbeta trots att tidsidealet sa att mannen var familjeförsörjare medan kvinnan 

arbetade hemma med barn och hushåll. Kvinnorna som istället sökte arbete och egen 

försörjning samt de kvinnor vars make inte tjänande tillräckligt med pengar för 

familjeförsörjningen möttes av ett motstånds vilket kunde uttrycka sig som förbud mot 

nattarbete för kvinnor eller förbud mot arbete under jord. Kvinnor gavs heller inte möjligheten 

att arbeta nära inpå barnafödelse.81 

2.2 Rösträtt Europa, Norden och Sverige 

      Pojken som för ett antal år sedan satt i den svenska skolans utbildningsprocess fick förklarat 

för sig att Sverige var det sista landet i Norden som fick allmän och lika rösträtt. Det var från 

den europeiska kontinenten som förändringens vindar blåste. Ute i Europa växte under 1700-

talet nya politiska strömningar fram och vi ser framförallt hur framväxten utav två större 

tankeströmningar vilka förändrade maktförhållandena runt om i Europa, liberalismen och 

socialismen. För att börja med Liberalismen växer den fram i olika former under samma period 

som moderniseringen tog fart i Europa. Flera stater i Europa vilka upplevde 

moderniseringsprocessen under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet hade givit makten 

till en begränsad manlig elit, i vissa stater en religiös elit. Eliten satte författningar på pränt 

vilka innehöll bland annat mänskliga rättigheter. De liberala idéerna brukas ses som ett 

bakomliggande incitament exempelvis för författningar och där med grunden för ett ökat 

medborgarskap. Dessa liberala idéer och förändringar innebar ej någon förändring  för 

kvinnornas rättigheter och kvinnor blev fortsatt förvägrade juridiska rättigheter.82  

      De flesta liberaler under 1800-talet förespråkade istället ett patriarkalt hushåll med mannen 

som överhuvud styrande över sitt hushåll. Det ansågs att om en man skulle vara manlig behövde 

han äga sin egna egendom samt styra sitt egna hushåll. I de tyskspråkiga staterna fanns till och 

med lagstiftning som legaliserade den manliga överheten i den privata sfären. Lagar 

legaliserade den manliga överheten.83 Strömmarna stämmer överens med historikern Yvonne 

                                                             
80 Hirdman, Yvonne, Björkman, Jenny & Lundberg, Urban (2012). Sveriges historia. 1920-1965 : [rösträtt 
och demokrati, fackföreningar, förbudsomröstning, depression, Ådalskravaller, Kreugerkrasch, kohandel, 
Saltsjöbadsavtal, folkhem, krispolitik, urbanisering, neutralitet, samlingsregering, beredskapstid, ATP-
reform, radio och teve, bilism, rekordår]. Stockholm: Norstedt s.98 
81Nationalencyklopedin, kvinnoarbete.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnoarbete(h
ämtad 2016-12-22 
82 Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2003). Europas historia 1780–1920: ett genusperspektiv. Stockholm: 
Natur och kultur 
83 Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2003) s.95ff 
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Hirdmans genuskontrakt. Hirdman beskriver kontrakten som osynliga men i Tyskland 

konkretiserades de i lagar. 

      Den andra tankeströmningen som växte fram under 1800-talet var socialismen. Socialismen 

hade ett större intresse att förändra den kvinnliga vardagen. Framförallt den utopiska 

socialismen som växte sig stor under början av 1800-talet. Omorganisering och teknisk 

utveckling skulle leda till att kvinnor kunde ägna sig åt produktivt arbetet och således förändra 

hushållsarbetet. Trots detta skulle könen ändå särskiljas i arbetet. Den utopiska socialismens 

inflytande ledde till en ökad symbolisk betydelse med kvinnor i politiken. Emellertid 

genomsyrade ej tanken på kvinnan i politiken andra socialistiska strömningar utan de skilde på 

manligt, politiskt, och kvinnligt, socialt. Den kvinnliga frigörelsen sågs på med sekundära 

glasögon i jämförelse med klasskampen och arbetarrörelserna.84 

     Istället fick den kvinnliga rösträttsrörelsen sitt ursprung i USA. Ett konvent för kvinnors 

rättigheter i Seneca Falls 1848 blev startskottet för den organiserade kvinnorörelsen. Den spred 

sig vidare till Storbritannien på 1860-talet för att sedan röra sig vidare ut i Europa. I starten av 

1900-talet fanns det en massiv organisation kring kvinnlig rösträtt vilken även blev stor uppe i 

Norden. På internationell nivå gick olika nationella kvinnorörelser samman 1904 i International 

Woman Suffrage Alliance eller Internationella kvinnoalliansen. Organisationen arrangerade 

flera stora rösträttskongresser som gavs stor uppmärksamhet. Sammanslutningarna resulterade 

i en ökad lobbing och opinionsbildning för kvinnlig rösträtt.85  

       Tidigt med införandet av kvinnligrösträtt blev också USA där delstaterna Wyoming och 

Utah införde rösträtten 1869 respektive 1870. De gamla brittiska kolonierna Nya Zeeland och 

Australien vilka värderade friheten från den gamla kolonialmakten England bidrog till en 

progressiv utveckling och följde efter USA där rösträtten spreds bland delstaterna. Många 

europeiska länder klubbade igenom kvinnlig rösträtt tiden före och efter första världskriget. 

Frankrike och Italien ger inte kvinnor rösträtt först efter andra världskriget. Uppe i Norden blir 

Finland det första landet att genomföra allmän och lika rösträtt redan 1906.86 I Norge infördes 

rösträtten 1913 och i Danmark 1915.87 Som tidigare nämn så fick kvinnor i Sverige rösträtt till 

                                                             
84 Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2003) s102-109 
85 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt NE: 
Kvinnlig rösträtt 
86 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt (2016-
12-09) 
87 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4696249 (2016-12-09) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4696249
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kommunfullmäktige och stadsfullmäktige redan 1910 men det var först 1919 som svenska 

kvinnor fick lov att rösta till riksdagen vilket de också gjorde 1921.88 

2.3 Valdeltagande 

      När kvinnorna gavs ett fullgjort medborgarskap fanns en förväntan i samhället att kvinnorna 

också skulle utnyttja det i högre grad än vad som skedde. Som Kjell Östberg dokumenterat 

handlade de offentliga debatten under 1920-talet till stor del av att förväntningarna inte 

uppfylldes. Kjell Östberg som har tittat på hela Sveriges valdeltagande ser en procentskillnad 

mellan manligt och kvinnligt valdeltagande liggandes på mellan 10–15 procent, med en 

sjunkande trend, under 1920-talet. Skillnaden minskade ytterligare under 1930-talet framförallt 

till riksdagsvalen och stadsfullmäktigevalen.89 Framförallt tydligt är skillnaden i valdeltagande 

hos kvinnor och män mellan åren 1919 och 1920 då skillnaden i valdeltagnde dubblerades i 

kommunala val och mångdubblades i stadsfullmäktigevalen. Denna skillnad förklarar Östberg 

beror på dels det höga mediala fokusen som florerade kring val men också att valet 1919 var 

sista gången fullmaktsröstning förekom i landstingsval och fullmäktigesal. Av ungefär 762 000 

kvinnliga röster var endast 19 procent lagda av en kvinna. I de andra 81 procentens fall lades 

en fullmaktsröst vilket i princip gav mannen två röster.90  

      Gunnela Björk visar i sin avhandling skillnaden mellan valdeltagandet över tid i olika 

svenska städer så som Örebro, Gävle, Västerås, Eskilstuna och Borås. Alla städer lider av 

samma tendens som Östberg har beskrivit. I valet 1919 presenterades ett mycket högre 

valdeltagande än vad något val gjorde under hela 1920-talet. Därefter stiger valdeltagandet hos 

både män och kvinnor samtidigt som det också blir ett jämnare och jämnare valdeltagande. 

Skillnaden mellan städerna minskade också desto närmre 1950 undersökningen kom.91 

2.4 Röstålder och val 

Vi är idag vana att när en person fyller 18 år blir denna myndig och får lov att delta i val till 

riksdag, landsting, kommunalval samt EU valet. Alla val förutom kyrkovalet och EU-valet sker 

vid samma tidpunkt i hela Sverige vid samma helg var fjärde år. Utvecklingen av rösträtt i 

Sverige har skett i etapper och innan en allmänna och lika rösträttens införande hade endast 

över 24 års ålder fått rösta. Samtidigt var Sverige riksdag under uppsatsens tidsspann indelat i 

                                                             
88 Hirdman, Yvonne, Björkman, Jenny & Lundberg, Urban (2012) s. 127ff 
89 Östeberg, Kjell (1997) s.71 
90Östeberg, Kjell (1997) s.71ff 
91 Björk (1999) s.278f 
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ett tvåkammarsystem. För att en lag skulle genomdrivas var det tvunget att finnas en majoritet 

i bägge kamrarna. Mandatperioden skiljde sig mellan kamrarna och under 1900-talet varierade 

också mandatperioden i bägge kamrarna.92 

När kvinnorna gavs rösträtt beslutade man även att sänka rösträttsålder. Rösträttsåldern sattes 

till 23 år för alla personer i kommunala och riksdagsval. För att få rösta i landstingsval behövde 

en person fortfarande vara minst 27 år gammal. Det fanns även en del andra krav förutom att 

vara svensk medborgare. En person fick exempelvis ej vara försatt i konkurs, vara 

omyndigförklarad eller ha missat betalning av ett tre års kommunalskatter93. Medborgarna fick 

heller ej vara varaktigt omhändertagen av fattigvården vilket betyder att systemet fortfarande 

efter 1919 utestängde de allra fattigaste människorna samt människor med olika handikapp. 

Vid valet 1941 sänker riksdagen åldern för rösträtten till 21 år. Först 1971 försvinner det 

föråldrade två kammarsystemet och 1975 får alla personer fyllda minst 18 år rösta.  

                                                             
92 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/riksdagen#tvåkammarriksdagen NE: 
riksdagen (2017-01-04) 
93 Skatten betalades vid ett tillfälle under åren och den största delen av de som betalade skatt var män. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/riksdagen#tvåkammarriksdagen
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3. UNDERSÖKNINGKAPITELL  

 

      I detta kapitel kommer jag att redovisa Karlstads stadsfullmäktige val, Nyeds 

kommunfullmäktigeval samt Östra fågelviks kommunfullmäktiges val. Undersökningskapitlet 

delas in i i tre olika delkapitel. Röstberättigade, röstande och sist procentuellt röstande. Allt för 

att läsaren lättare skall kunna få en bekvämare överblick samt lättare att på egen hand kunna 

jämföra de olika resultatsdelarna. Uppsatsens syfte är att se skillnader i kvinnligt valdeltagande 

agrart respektive urbant samt skillnader mellan könen. I redovisningen finns tre parametrar 

med. Kvinnor, män och det totala. Allt för att kunna dra så adekvata slutsatser som möjligt. 

Genom undersökningen kopplas resultatet kontinuerligt till tidigare forskning som berör 

valdeltagande samt Hirdmans genuskontrakt och Leighleys faktorer för valdeltagande. 

 

3.1 Röstberättigade 

      I denna första del redovisas hur många människor som enligt SCB:s valstatistik från 

Karlstads stadsfullmäktigeval samt röstlängderna från Nyed och Östra fågelviks 

landskommuner var röstberättigade i de kommunala valen mellan 1919 - 1950. Redovisningen 

sker i tre olika diagram som sedan beskrivs och förklaras.  

Figur 1. 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, kommunala valen 1919–1950.94 

                                                             
94 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-11-13 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
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      Vi i Figur 1 se hur många personer som var röstberättigade till Karlstads stadsfullmäktige 

val vid valen år, 1919, 1920, 1922/23, 1926/27, 1930/31, 1934/35, 1938, 1942, 1946 samt 1950. 

Det vi ser är tre olika linjer vilka visar röstberättigaantal hos män, kvinnor samt en linje för den 

totala mängden.  Vid undersökningens begynnelse, 1919, var det nästan tio tusen personer, både 

män och kvinnor röstberättigade. Blickar vi framåt igenom de tidiga valåren ser vi i jämförelse 

med senare en relativt låg ökning av det totala antalet röstberättigade. Exempelvis mellan punkt 

två och tre så är ökningen endast 6 personer.95 Därefter ser vi en kraftigare ökning. Framförallt 

mellan åren 1930–1934 då ökningen var på över tre tusen personer. En liknande ökning skedde 

mellan åren 1938 och 1942.96 Den totala ökningen av röstberättigande kan förklaras med att 

Karlstad växer som stad. Människor flyttade till Karlstad, en högre födelsefrekvens som senare 

avtecknas i antal röstberättigade. Den demografiska rapporten gjord av SCB indikerar att 

urbaniseringen var påtaglig under den undersökta perioden97 Mellan valen 1938 och valen 1942 

så sänktes åldern för valdeltagande från tjugotre år till tjugoett år vilket även visar sig i 

statistiken genom en synlig ökning av antalet röstberättigande personer.98 

      Figur 1 visar tydligt att från och med den allmänna och lika rösträttens införande var det en 

högre frekvens kvinnor som kunde delta i de kommunala valen. Exempelvis, vid valet 1934 var 

två tusen fler kvinnor än män röstberättigade.  Det var fler röstberättigade kvinnor i Karlstad 

under hela den undersökta perioden 1919–1950. Under tidigare val hade männen alltid varit 

fler men här ser vi att möjligheten fanns för en kvinnlig koalition. För att det skulle ha skett 

behövde kvinnor från olika yrken, klasser och bakgrund ha gått samman för att gemensamt 

förändra. Detta går att koppla vidare mot teorin om genuskontrakt. Som nämnt kunde makten 

ha legat hos kvinnorna men förklaring finner man i genuskontrakten vilka gav männen det 

politiska inflytandet. De kontrakt som ”skrevs” mellan könen talar här sitt tydliga språk genom 

särskiljandets lag. Att rösta är en manlig uppgift som kvinnor inte skulle bedriva, tydligt går 

det att se när man blickar närmre på det faktiska valdeltagandet.  

                                                             
95 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-11-13 
96 Demokratistatistik rapport 13 (2012) Svenskt valdeltagande under hundra år. Statistiska centralbyrån. 
s.26 
97 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf 2016-12-22 
98 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-11-13 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
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Figur 2. 

 

Källa: Östra fågelviks röstlängder 1920–1950.99 

      I figur 2 tydliggörs andelen röstberättigade i Östra fågelviks södra valkrets. Till skillnad 

från den tidigare redovisade orten Karlstad har källmaterialet i Östra fågelvikvarit avsevärt 

tunnare och det har endast varit möjligt att undersöka åren 1920, 1922, 1924, 1946 samt 1950. 

Det är således ett stort glapp mellan åren 1924 och 1946.100 Trots detta bildar antalet 

röstberättade individer i Östra fågelvik ett mönster. Mönstret skiljer sig från både Karlstad och 

Nyed eftersom antalet röstberättigade växlar kraftigt från val till val. 1920 var det totala antalet 

röstberättigade 1245 personer. Nästa val 1922 var andelen nere på 884 personer vilket kan 

klargöras med att undersökningen endas riktar sig mot den södra valkretsen som vid olika val 

innehöll olika områden i kommunen. Variationen kan även förklaras genom den pågående 

urbaniseringen.101 Den stora ökningen av röstberättiga till valet 1946 går till viss del att förklara 

med hjälp av ändring av vallagarna, vilka gav personer fyllda tjugoett samma år rätt att rösta. 

Tidigare hade åldern legat på tjugotre år. 

      1920 då undersökningen för Östra fågelvik tar sin början är det marginellt fler kvinnor som 

är berättigade att rösta. Som vi även kommer att se i figur 3 kommer andelen män under 

                                                             
99 Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863-1966 / valnämnd.  Röstlängder 1910-1946 
D1:1, Röstlängder 1950-1966 D1:2 
100 Som beskrivet i metodavsnittet förhåller jag jämförelsen till  
101 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf 
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undersökningens gång att gå förbi kvinnorna i antal. Tidigare forskning pekar på att fler kvinnor 

än män valde att flytta från Östra fågelvik. Antingen till en närliggande landskommun eller 

närliggande stad, här ser jag ett behov av ytterligare empirisk  forskning för att bekräfta 

antagandet. Under undersökningsperioden ökade Sveriges urbaniseringsgraden från 15 till 80 

procent så det är högst troligt att så även var fallet för Östra fågelvik.102 

Figur 3 

 
Källa: Nyeds norra valdistrikts röstlängder 1922–1946.103 

      Nyeds kommun är tydligt den kommun som håller den jämnaste nivån när det angår antalet 

röstberättigade personer av de undersökta orterna. Nyed är klart också den minsta av de 

undersökta kommunerna där antalet röstberättigade personer ligger omkring femtonhundra 

personer vid varje val. Det är även den enda kommunen som hade en högre andel 

röstberättigade personer vid undersökningens inledning jämfört med undersökningens slut. De 

undersökta kommunala valen är 1922, 1926, 1930, 1934, 1942 och 1946 och precis som hos 

Östra fågelvik var materialet inte lika fullständigt som Karlstad, i fallet Nyed fattas valen 1919, 

1938 och 1950. Trots detta kan vi urskilja ett Värmland med en urbanisering i framfart vilket 

verkar bland annat ha drabbat Nyeds kommun.104 Än en gång är det kvinnorna som minskar till 

                                                             
102 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/ 2016-12-13 
103 Arkivcentrum Värmland, valnämnden, Nyeds kommun1863-1951, D1 röstlängder, D1:1, D1:2, D1:3.  
104 Arkivcentrum Värmland, valnämnden, Nyeds kommun1863-1951, D1 röstlängder, D1:1, D1:2, D1:3.  
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antalet. Unga kvinnor som flyttar till städerna för att finna försörjning.105 Mellan valen 1922 

och 1926 sjunker andelen röstberättigade. Under perioden 1926 till 1934 skedde det en liten 

tillväxt men sedan föll andelen röstberättigade igen från 1934 och framåt.106 

      Liksom i både Karlstad och Östra fågelvik så fanns det från och med 1919 en högre andel 

kvinnor än män som var röstberättigade. Figur 3 visar tydligt att Nyed skilde sig från Karlstad 

där fler kvinnor än män var röstberättigade genom hela undersökningen. Efter valet i Nyed 

1943 har andelen röstberättigade kvinnor minskat och kom även att vara lägre under valet 1946. 

Röstlängderna från kommunfullmäktigevalet 1950 fanns inte bevarat på arkivet. Vad denna 

förändring berodde på är oklart att säkerställa utifrån denna undersökningen och vi kan endast 

spekulera i att en urbanisering kan ha skett av framförallt unga flickor.107 En urbanisering 

troligen framförallt till städer som Karlstad, Kristinehamn eller Filipstad. Den totala andelen 

röstberättigade ökade inte heller då åldern för valdeltagande sänktes från tjugotre år till tjugoett 

år. Här finner vi dock en tydlig skillnad mellan män och kvinnor då andelen män ökade medan 

andelen kvinnor minskade. Ytterligare ett tecken på en urbanisering av kvinnor vilket stämmer 

överens med SCB:s statistik om urbanisering.108 

3.2 Antal röstande 

      Syftet med denna undersökning är att finna svar på om kvinnor utnyttjade sin medborgerliga 

rätt att rösta efter att möjligheten gavs i och med införandet av allmän och lika val i Sverige 

1918. Vi kunde i förra delen av redovisningen tydligt se att det under stora delar av 

undersökningsperioden 1919–1950 fanns sen majoritet av kvinnor som var röstberättigade i 

Karlstad, Östra fågelvik och Nyed. I Karlstad var kvinnorna majoritet under hela 

undersökningsperioden medan det på landsbygden var något svajigt. Det som nu ligger framför 

oss är att finna svar på om kvinnorna reellt begav sig till valurnorna för att rösta. Det som 

redovisas109 i denna del är hur många medborgare, män som kvinnor, som faktiskt valde att 

rösta. Även denna del kommer redovisas igenom tre olika diagram, ett för varje kommun, med 

efterföljande kommentarer. 

                                                             
105Nationalencyklopedin, kvinnoarbete.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnoarbete 
2016-12-22 
106 Arkivcentrum Värmland, valnämnden, Nyeds kommun1863-1951, D1 röstlängder, D1:1, D1:2, D1:3.  
107 Nationalencyklopedin, kvinnoarbete.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnoarbete 
2016-12-22 
108 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/ 2016-12-13 
109 Samma typ av källor har används vid alla tre delkapitel. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/
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Figur 4 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, kommunala valen 1919–1950.110 

      I figur 1 om Karlstad såg vi en tydlig progression när det gällde antal röstberättigade män 

och kvinnor. I figur 4 vilken beskriver valdeltagande går det istället att se ett mer varierande 

valdeltagandet från år till år. Över lång tid syns en progressiv utveckling av valdeltagande men 

jämförs särskilda val minskade även valdeltagandet från gång till gång. Vid undersökningens 

början 1919, som var det första valet där män och kvinnor hade samma medborgerliga 

rättigheter kan vi se ett relativt högt valdeltagande för både män och kvinnor på 6178 personer. 

Högt, eftersom trenden efter valet 1919 var ett lägre valdeltagande både hos män och kvinnor. 

Valet 1920 röstade endast 3384 med en långsamt ökande trend i de påkommande valen 1922 

och 1930. Den största ökningen ser vi under det sena trettiotalet och tidiga fyrtiotalet då det 

totala röstantalet stiger till över tolvtusen personer vid valet 1942. Det sist undersökta valet är 

1950 och då hade valdeltagandet stigit ytterligare och över artontusen personer röstade.  

      Östberg skriver i sin bok hur fullmaktsröstningen var aktiv under landstingsvalet 1919 och 

utifrån valdeltagandet i Karlstad fanns samma tendens även där.111 Björks tabell över andra 

städer i Sverige vid samma tid indikerar liknande tendenser.112 Tidigare forskning förklarar 

                                                             
110 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-10-13 
111 Östberg (1997) s.72 
112 Björk (1999) s.278 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1919 1920 1922/23 1926/27 1930/31 1934/35 1938 1942 1946 1950

Antal röstande i Karlstad stadsfullmäktigeval 1919-
1950

Män Kvinnor Totalt

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966


33 
 

alltså det höga valdeltagandet delvis med fullmaktsröstning. Annan förklaring kan finnas i 

mobiliseringsfaktorn vilket skulle kunna ha påverkat det höga antalet deltagare genom det stora 

mediala pådraget och det politiska engagemanget som rörde sig genom Sverige i och med den 

allmänna valets införande 1919.113  

      Om vi nu jämför hur många kvinnor, kontra män, speglar diagrammet ett ganska jämt 

fördelat valdeltagande. Vi får dock inte låta skenet bedra utan måste ha i åtanke att det faktiskt 

var fler kvinnor som fick lov att rösta. Först när vi jämför kvinnor med mäns deltagande 

procentuellt går det att utröna hur väl medborgarskapet användes.114 Över hela under sökningen 

är det till och från fler kvinnor som röstar. Något som redan här tyder på att det tidigt fanns en 

medborgarkulltur i Karlstad vilken gynnade ett högt valdeltagande. Det höga valdeltagandet 

1919 kan förklaras genom den publicitet som den nya rösträttslagstiftningen gavs i media samt 

det stora engagemanget från organisationer och politiska partier som bedrevs för att 

medborgarna skulle utnyttja den allmänna och lika rösträtten. Resultatet förklaras även av 

fullmaktsröstningen. 

Figur 5 

Källa: Östra fågelviks röstlängder 1920–1950.115 

      I Östra fågelvik kan vi igenom Figur 5 avläsa ett mönster vilket skiljer sig från det i Figur 

4, Vi ser ett högre valdeltagande hos män trots att det många gånger fanns fler röstberättigade 

                                                             
113 Leighley s. 188–191 
114 Att svara på uppsatsens syfte är ej möjligt fören vi kan utröna valdeltagandet i procent. 
115 Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863–1966 / valnämnd.  Röstlängder 1910-1946 
D1:1, Röstlängder 1950-1966 D1:2 
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kvinnor. Eftersom källmaterialet inte är lika fullständigt som för Karlstad blir ökningen av 

valdeltagandet mellan 1924 och 1946 tydligare. 1920 var antalet röstande kvinnor endast runt 

hundra stycken medan antalet män var över trehundra. Låt oss komma ihåg att det är här som 

genuskontraktet var som starkast och håller tillbaka kvinnorna. Valet efter, 1922, visar en 

dubblering av röstande kvinnor till skillnad från männen vilka istället tappar i deltagande. När 

vi sedan kommer in på fyrtiotalet så blir ökningen tydlig med ett deltagande på totalt 839 

personer i valet 1946 och 1446 i valet 1950. Nästan lika många kvinnor som män. I 

röstlängderna syns hur flera gifta par röstar tillsammans och som tidigare forskning antyder kan 

detta ha inverkat för ett ökat valdeltagande.116 

Figur 6 

 
Källa: Nyeds norra valdistrikts röstlängder 1922–1946.117 

      Röstlängderna från Nyeds kommunalval, vilka har sparats i större utsträckning än i Östra 

fågelvik, visar ett högre valdeltagande hos män trots att Figur 3 gav utslag för att det var fler 

kvinnor som var berättigade att rösta. Nyeds situation skiljer sig från situationen vi såg i 

Karlstad. I diagrammet här över ser vi istället hur det manliga valdeltagandet kontinuerligt 

ligger över det kvinnliga. Linjerna följs åt med en ömhet av omkring fyrtio röster varje val. 

Delvis förklaras det av de många gifta paren som tillsammans gick och röstade vilket 

överensstämmer med Jan Teorell och Anders Westholm undersökning från valdeltagandet i 

kommunfullmäktigevalen 1998. 

                                                             
116 Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863–1966 / valnämnd.  Röstlängder 1950-1966 
D1:2 
117 Arkivcentrum Värmland, valnämnden, Nyeds kommun1863-1951, D1 röstlängder, D1:1, D1:2, D1:3. 
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      Figur 3 visade ett relativt jämt valberättigade mellan könen under första delen av 1900-talet. 

Likaså är Nyed även den kommun som håller det jämnaste valdeltagandet. Vi ser en liten 

regelbunden progression fram till valet 1942, varefter vi ser ett valdeltagande ras från 1143 

personer till 911 personer, det vill säga 20 procent, något som kastade tillbaka Nyed till 1926 

års valdeltagandenivå. Korrelationen finns med röstberättigade vilket samtidigt också sjunker i 

antal. Framförallt är det kvinnorna som vi ser tappade i antal. Både som röstberättigade och 

som valdeltagare. Än så länge vet vi inte fallet i procent. Det finner vi svar på först i nästa 

delkapitel. 

      Sammanfattningsvis ser vi att det var i Karlstad som flest personer röstade av den enkla 

anledningen att det är orten med den största befolkningen. Det var också i Karlstad som det 

förekom en variation i vilket kön som röstade i störst utsträckning. Vissa val röstade fler män, 

i andra fler kvinnor. I Nyed och i Östra fågelvik så ser vi kontinuerligt hur män röstade i större 

utsträckning. När vi nu kommer in på undersökningens tredje och sista del så kommer en mer 

lättanalyserande bild att breda ut sig. I den sista delen kommer antalet röstberättigade ställas 

emot valdeltagande i Karlstad, Östra fågelvik och Nyed. Vi kommer att få fram ett resultat i 

procent. Då klargörs den verkliga skillnaden mellan man och kvinna samt mellan staden och 

landet. 

3.3 Röstande i procent 

      I detta sista delkapitel redovisas valdeltagande för Karlstad, Nyed och Östra fågelvik i 

procent. I alla tre kommunundersökningar, har målet varit att undersöka tidsperioden 1919–

1950. I endast Karlstads fall har källmaterialet varit så stimulerande att alla val gått att använda 

i undersökningen. När undersökningsresultatet nu visas i procent ges en tydligare bild av 

resultat över Karlstad. I Östra fågelviks och Nyeds landskommuner har några val tvingats 

utlämnats då det ej funnits material och på grund av detta utgår undersökningen från åren 1920 

samt 1922. I detta delkapitel avmaskeras även svaren på uppsatsens frågeställning. De tidigare 

avsnitten har således varit som en slingrande stig för att tydliggöra undersökningsprocessen. 

Det är nu som resultatet ställs svart på vitt. Vart röstade människorna i störst utsträckning och 

vilket kön var det som röstade i störst utsträckning? 
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Figur 7

Källa: Statistiska centralbyrån, kommunala valen 1919–1950118 

      I Figur 7 presenteras Karlstads valdeltagande i procent. Här uppenbaras en tydligare bild 

över hur det faktiska valdeltagandet såg ut. I varje val från och med 1919 fram till och med 

valet 1950 är det fler män än kvinnor som procentuellt röstar i Karlstad. Den lägsta skillnaden 

i valdeltagande ser vi i det sista valen 1950 då det skiljer 5,4 procent mellan det manliga och 

kvinnliga valdeltagandet. Den största skillnaden är 1920, året efter att fullmaktsröstningen 

avskaffas och en drastisk förändring avspeglar sig. Procenten speglar de underskrivna 

genuskontrakten. Här dominerar det manliga. Att rösta är en manlig syssla. Från och med valet 

1926/27 så var tendensen för valdeltagande uppåtgående. En tydlig indikation på hur Hirdmans 

genuskontrakt förändras genom underökningens gång. Isärhållandets lag tynar och 

arbetsfördelningen mellan kvinnor och män blir oklarare, i alla fall kring medborgarskapets 

arbetsfördelning.  

      I det första undersökta valet ser vi ett högt valdeltagande hos både män och kvinnor. 66,1 

procent av männen och 59,4 procent av kvinnorna besökte vallokalen och röstade. Redan året 

därpå sjönk valdeltagandet, speciellt bland kvinnorna, med ett valdeltagande på 23,9 procent 

var valet 1920 det val med det lägsta deltagandeantalet. Två år senare var inte valdeltagandet 

tillbaka på 1919:s nivåer utan i stadsfullmäktigevalet 1922 är det 43,5 procent av de 

                                                             
118 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Kommunala+valen+(SOS)+1919-1966 2016-10-13 
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röstberättigade medborgarna som röstar. Som tidigare nämn kan det förklaras med hjälp av 

fullmaktsröstningen som förekom men också av Leighleys mobilisering. Fullmaktsröstning kan 

okonstlat förklaras med hjälp av genuskontrakten. 

      1920-talet var det mest ostabila årtiondet med den största variationen av kvinnligt 

valdeltagandet. 1926 är deltagandet nere på 33,6 procent för att 1930 åter vara över 40 procent. 

Det är först efter det brokiga 20-talet som vi ser en mer progressiv utveckling både för män och 

kvinnor, även om det förekom en del dippar föll aldrig det kvinnliga valdeltagandet ner till 

1920-talets nivåer på under fyrtio procent. Skillnaden i valdeltagande mellan män och kvinnor 

ligger genom hela 1920–30 talet på över 10 procent. Under 1940-talet minskar klyftorna mellan 

män och kvinnor till 4–5 procentenheter. Enligt tidigare forskning fanns liknande tendenser på 

andra håll i Sverige under samma tid. Både Östberg och Björk skriver om valdeltagande i 

procent och båda två visar att 20-tal präglades utav ostabilitet samt en stor variation mellan 

manligt och kvinnligt valdeltagande.119 

Figur 8 

 
Källa: Östra fågelviks röstlängder 1920–1950.120 

      Även i Östra fågelvik dominera männen valdeltagandet under 1900-talets fösta hälft. Östra 

fågelvik inleder underökningen med valet 1920. I det valet deltog 50 procent av alla män i den 

                                                             
119 Östberg (1997) s. 72 samt Björk (1999) s.  
120 Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863-1966 / valnämnd.  Röstlängder 1910-1946 
D1:1, Röstlängder 1950-1966 D1:2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1920 1922 1924 1946 1950

Procentuellt röstande utefter röstlängd angivna antal, i 
Östra fågelviks södra valkrets.

Män Kvinnor Totalt



38 
 

södra valkretsen. 31 procent av kvinnorna deltog i valet vilket gör att vi ser en diskrepans på 

19 procent mellan könen. Tyvärr kunde inte 1919 års val tillgodogöras undersökningen, vilket 

hade breddat den senkommande diskussionen i uppsatsen, då skillnaden mellan valen 1919 och 

1920 i Karlstad är tämligen anmärkningsvärd.121 I både Östbergs och Björks forskning finner 

vi samma resultat. Vi kan relatera till detta och anta att fullmaktsröstningen förekom även i 

landsbygdskommunerna. Kanske var tendensen till och med högre där då undersökningen har 

visat hur vanligt förekommande det var att hustrun följde med sin make och röstade.  

Precis som i Karlstad berörs kommunfullmäktigevalen under 1920-talet av ett väldigt 

varierande valdeltagande hos båda könen. 1922 deltog 18 procent fler kvinnor i Östra fågelviks 

kommunfullmäktigeval än valet 1920, då 31 procent kvinnor deltog. Det var även en stor 

skillnad hos männen vilka hade ett deltagande på hela 65 procent. Tendensen håller dock inte i 

sig utan två år senare, 1924, går det totala valdeltagandet neråt igen. För kvinnornas del var de 

tillbaka på 1920 års nivåer med 31 procent som röstade, 1924. Tappat var större hos den manliga 

delen av befolkningen med 23 procentenheter lägre valdeltagande än vid valet 1922. Valet 1924 

var överlag det val i Östra fågelvik med det lägsta totala valdeltagandet. Det är också det ända 

redovisade valet från det här året. Tidigare forskning säger att valen började hållas vart fjärde 

år efter 1922 och jag finner ingen förklaring till varför Östra fågelvik hade val 1924.122 

      Undersökningen i Östra fågelvik lider, som tidigare nämnt, av ett glapp i källmaterialet och 

vi är inte tillbaka med valstatistiken i Östra fågelvik fören valet 1946. Män röstade då 

fortfarande i högre utsträckning även om diskrepansen är betydligt lägre än vad den var på 

1920-talet. År 1946 var diskrepansen mellan könen endast 5 procent och i valet 1950 var 

skillnaden utraderad. I valet 1950 deltog 76 procent av bägge könen vilket är en unik företeelse 

i undersökningen. Resultatet liknar tendenserna i de övriga kommunerna samt med tidigare 

forskning. Leighley och övrig tidigare forskning kring valdeltagande talar om hur demografi 

och mobilisering är de stora påverkarna. I takt med att undersökningen framskrider ökar även 

de demografiska förhållandena till det bättre i Sverige med en högre utbildad befolkning och 

allmänt bättre levnadsförhållanden.123 Ett ökat valdeltagande samt ett jämnare valdeltagande 

styrks därmed av tidigare forskning. 

 

                                                             
121 Förklaras också utav Östberg 
122 Östberg (1997) s.69 
123 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf 2016-12-13 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf
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Figur 9 

 
Källa: Nyeds norra valdistrikts röstlängder 1922–1946.124 

      Även i Nyed är det inledande valet inte detsamma som i Karlstad utan här inleds 

undersökningen 1922. Valet visar en stor diskrepans i valdeltagande mellan män och kvinnor. 

Det var 52 procent av männen som röstade i valet och 32 procent kvinnor. Precis som på 

röstberättigande och valdeltagande förhöll sig deltagandet från 1926 och framåt på en jämn nivå 

med ett valdeltagande vilket varierade med ett fåtal procentenheter.125 Det kvinnliga 

deltagandet rör sig mellan 57 och 73 procent medan det manliga ligger och vajar mellan 72 och 

79 procent. Vi ser alltså en större differens bland kvinnligt deltagande och ett stabilare 

deltagande hos män. Den största skillnaden i valdeltagande mellan könen är det första 

undersökta valet i Nyed 1922. Det val med den lägsta skillnaden är inte som i de övriga 

undersökta kommunerna 1950126, utan i Nyed var 1942 valet med lägst differens mellan könen. 

Hela tiden speglar genuskontrakten av sig i resultatet från undersökningen. Vi ser det från alla 

tre undersökta områden. Traditionen av det manliga som norm och mannen som familjens 

överhuvud leder till ett högre valdeltagande bland män. Det är fruarna som följer med sin make 

och röstar och tituleras därefter som hustru.  

                                                             
124 Arkivcentrum Värmland, valnämnden, Nyeds kommun1863-1951, D1 röstlängder, D1:1, D1:2, D1:3. 
125 Detta gäller i jämförelse med Östra fågelvik och Karlstad. Jag har alltså inte sett till andra kommuner 
eller andra städer i Sverige.  
126 Även i Karlstad och Östra fågelviks fall valen som låg längst fram i tiden. 
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      Sammanfattningsvis går det nu att svara på uppsatsens syfte och frågeställning genom att 

konstateras att undersökningen visar hur män deltar i större utsträckning än kvinnor i 

kommunala val mellan åren 1919 och 1950 både på landsbygden som i staden. Endast under 

ett val i Östra fågelviks södra valkrets finner vi ett valdeltagande där kvinnor och män röstade 

i samma utsträckning. Procentuellt varierar valdeltagande mellan olika val men efter 1920-talet 

gick valdeltagandetrenden uppåt både för män och kvinnor. Valdeltagandet varierade generellt 

sätt mer hos kvinnor än hos män i de undersökta valen.  

Undersökningen visar också att skillnaden i valdeltagande bland kvinnor mellan Karlstad 

kontra Östra fågelvik och Nyed. Enligt undersökningen så röstade kvinnorna i 

landsbygdskommunerna i högre utsträckning än vad kvinnorna i Karlstad gjorde vilken tidigare 

forskning både bekräftar och dementerar. Östberg visar i sina diagram hur 

stadsfullmäktigevalen hade en högre andel röstande kvinnor än vad kommunfullmäktige hade. 

Bennulf och Hedbergs undersökning har däremot funnit att städerna, Malmö, Stockholm och 

Göteborg tenderar har ett lägre valdeltagande än mindre kommuner i modern val. Skillnaden 

kan bero på demografiska förändringar vilka har förändrat Leighleys valdeltagandefaktorer till 

andra nivåer för landsbygd och stad. Jag själv kan kritiskt se att resultatet i undersökningen kan 

bero på den stora befolkningsskillnaden som fanns mellan Karlstad samt Östra fågelvik och 

Nyed. 

3.4 Äktenskap och valdeltagande 

      Teorell och Westholm framhäver äktenskapet som en betydande faktor för ett aktivt och 

kontinuerligt valdeltagande. Personer som lever i samboende har en större tendens att rösta än 

personer som lever ensamma. I undersökningen har jag kontinuerligt funnit stöd för att det var 

så även för människorna i Östra fågelvik och Nyed. Gång på gång ser man hur man och hustru 

beger sig till vallokalen för att rösta. Mönstret finns med fortlöpande genom alla val.127 

      Eftersom undersökningens syfte ej har varit att belysa specifikt sambandet mellan äktenskap 

och valdeltagande redovisas ej sambandet något vidare utförligt men påpekar att tendensen 

fanns.128 Eftersom den tidigare forskningen ändå har lagt betydande vikt vid sambandet så 

finner jag det viktigt att även redovisa att så verkar fallet har varit hos Värmlänningarna under 

                                                             
127 Arkivcentrum Värmland, valnämnden, Nyeds kommun1863-1951, D1 röstlängder, D1:1, D1:2, D1:3. 
Samt Arkivcentrum Värmland, Östra fågelviks kommun 1863–1966 / valnämnd.  Röstlängder 1910–1946 
D1:1, Röstlängder 1950-1966 D1:2 
128 Har även påpekats tidigare i undersökningen. 
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första hälften av 1900-talet. Om vi försöker att koppla äktenskapets betydelse för valdeltagande 

med genussystemet kan vi peka på Hirdmans ena bärande stol nämligen könshierarkin. Att 

mannen är människa och där av också norm. Materialet talar i liknande tungomål. Det är 

mannen som tar med sin hustru till vallokalen. Mäns titulerades alltid med yrke medan kvinnor 

ofta endast tituleras hustru. Vi får en inblick i dåtidens genuskontrakt med patriarkatets 

dominans hängandes över samhället. 
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4. SLUTSATSER/DISKUSSION 

4.1 Introduktion 

      Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det mellan åren 1919 och 1950 existerade en 

korrelation emellan geografisk boendesituation och kommunalt valdeltagande bland 

värmländska kvinnor efter införandet av den allmänna och lika rösträtten 1919. Uppsatsen har 

också velat se skillnader i kommunalt valdeltagande mellan könen. Min huvudsakliga 

frågeställning har tagit avstamp från syftet. Första frågan var i vilken utsträckning kvinnor 

utnyttjade rätten att gå och rösta i kommunala val mellan åren 1919–1950 och fanns det någon 

diskrepans mellan kvinnor från Karlstad stad och landskommunerna Östra Fågelvik och Nyed? 

Den andra frågan som ställdes till materialet var, hur skiljde sig det kvinnliga valdeltagandet i 

kommunala val från det manliga i Karlstad, Östra fågelvik och Nyed åren 1919–1950?129 

      Jag har använt mig utav två olika källor i undersökningen. SCB:s valstatistik över 

kommunala val där uppgifter om Karlstads valdeltagande tagit fram. I fallet Östra fågelvik och 

Nyed har de kvarvarande röstlängderna undersökts och granskats.130 Min empiriska 

avgränsning till materialet från landskommunerna faller sig iögonfallande lite i jämförelse med 

Karlstad och kan kritiseras. Att jämföra två kommuner med en sådan storleksskillnad kan te sig 

abderitiskt. En mer adekvat hållning skulle vara att behandla en landsbygdsbefolkning 

numerisk till Karlstads storlek och denna undersökning kan ses som ett avstamp till en sådan 

studie. Uppsatsen är skriven som kvantifierad fallstudie med kompletterande moment från 

stratifiering. Redovisningen har skett i diagramform med tillhörande text. Undersökningen är 

indelad i tre olika teman, röstberättigade, röstande samt röstande i procent. Uppdelningen är 

gjord för att läsaren skall få en adekvat uppfattning av undersökningens progression. Uppsatsen 

kommer nu ställas mot annan forskning eftersom fallstudien endast är begränsad till Karlstad, 

Östra fågelvik och Nyed och det är spänning vi nu ska se hur resultatet lutar sig mot tidigare 

forskning.131 

När det gäller valdeltagande har tidigare forskning med statsvetaren Jan E. Leighley i spetsen 

givit mig fyra faktorer som påverkar medborgare i ett land att rösta. Faktorerna är sociala baser, 

mobilisering, röstens betydelse samt civilstånd. Sociala baser innefattar parametrar som ålder, 

invandring, utbildningsnivå och kapital. Mobilisering handlar om hur en individ tar till sig 

                                                             
129 Se under punkten 1.2 Syfte frågeställning 
130 Se under punkten 1.5 Källor och källkritik 
131 Se under punkten 1.6 Metod och disposition 
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politisk information, är knutna till partier eller folkrörelser, har tillgång till massmedia samt hur 

samhällets uppmuntrar till valdeltagande. Faktorn röstens betydelse syftar till känslan om hur 

stor påverkan den egna rösten har för en individ.  En persons civilstånd påverkar valdeltagandet 

då personer i äktenskap tenderar att rösta i större utsträckning.132 Jag har nu valt en ingång där 

jag utifrån undersökningens resultat försöker att finna belägg för mitt resultat i dessa faktorer. 

Jag kommer även att väcka frågan om ordentlighetssträcken faktiskt var till gagn för kvinnorna 

och missgynnade männen på grund av att genuskontrakten gjorde de till familjeförsörjare. 

Likt Hirdman menar jag att det genom historien har skrivits osynliga genuskontrakt mellan 

könen. Kontrakten har genom historien satt det manliga som norm och kvinnan i en 

underordnande position och där det manliga och det kvinnliga ej får beblandas. Resultatet blir 

ett grunduttryck inom arbetsfördelningen samt föreställningen om det manliga och det 

kvinnliga. Detta strukturskapande är någonting som barn inte föds med utan istället lär sig 

generation för generation vilket medför att förändringar inom genuskontrakten kan ske. Jag 

kommer nu att bepröva valdeltagandets faktor samt Hirdmans genuskontrakt på resultatet från 

den huvudsakliga frågeställningen. 

4.2 Valdeltagandet bland kvinnor? 

Resultatet av undersökningen visar att i endast ett fall överstiger valdeltagandet133 i Karlstad 

valdeltagandet i Östra fågelviks södra valdistrikt. Nyeds valdeltagande överstiger Karlstads i 

varenda undersökta val. Resultatet från Östra fågelvik och Nyed uppvisar ett högre 

valdeltagande än det urbana Karlstad och jag måste retirera från mina tidigare förväntningar på 

resultatet. Resultatet går även emot Östbergs aningen korta resultat. Jag förväntade mig att 

staden skulle vara mer angelägen om att förändra gamla könsnormer och att kvinnorna i staden 

skulle ha utnyttjat sitt medborgarskap i större utsträckning än kvinnorna utanför staden gjorde. 

Nu behöver resultatet ej bero på att kvinnorna på landsbygden var mer angelägna att förändra 

sin situation utan snarare tvärt om. Resultatet pekar på att kvinnorna var mer pliktskyldiga mot 

genuskontrakten mellan könen. Vi får inte glömma att gifta kvinnor röstade i högre 

utsträckning, enligt Teorell och Westholm, och den patriarkala landsbygden kan vara en orsak 

till ett högre valdeltagande och att frun snarare följde med och för att rösta som sin make, styrd 

av genuskontraktet. För att styrka teorin skulle ytterligare undersökningar behöva göras. 

                                                             
132 Se under punkten 1.7 Teoretisk utgångspunkt 
133Från och nu menar jag valdeltagandet i procent. 
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Om vi ser till de sociala baserna som Leighley beskriver134 och som även Bennulf/ Hedberg 

och Bengtsson står bakom skall yngre, ensamstående samt människor med ett lägre kapital rösta 

i lägre utsträckning. Denna personlighetsbeskrivning bör ha florerat i högre utsträckning i 

Karlstad än i Nyed och i Östra fågelvik. Storstadens fläkt och fart lockade till sig fattiga 

arbetslösa ungdomar med en liten skolbakgrund. Vi kan se ett varierande av röstberättigande i 

både Nyed och Östra fågelvik vilket kan tyda på just den typen av urbanisering. Kvinnor har 

framförallt en större variation av antal röstberättigade och kvinnor är en grupp med låga sociala 

baser som dessutom styrs av genuskontrakt vilken satte kvinnan till en lägre social position där 

traditionen ej uppmuntrade till aktivt valdeltagande. Människorna i städerna hade även generellt 

lägre sociala baser hos bägge könen. När vi rör oss närmre 1950-talet ökar välståndet i Karlstad, 

bland annat gick barn längre tid i skolan vilket vi kan sätta i förbindelse till det ökade 

valdeltagandet.135 Langley stödjer även denna. Det skall kommas ihåg att detta till stor del är 

spekulationer som varit omöjliga att mäta i denna undersökning. 

De människorna som stannade kvar på landsbygden, skulle jag påstå såg en större vinning i att 

rösta eftersom deras röst vägde procentuellt mer än vad en röst i Karlstad gjorde. Möjligheten 

att ensam påverka utfallet var större. Leighley, Westholm/ Teorell och Bennulf/Hedberg för 

dessa resonemang och eftersom kvinnor hade ett högre valdeltagande i Östra fågelvik och Nyed 

finns det anledning att dra den slutsatsen. Kritiskt sätt är det väldigt svårt att fastställa att 

människorna ansåg att de hade mer att vinna i sin röst och jag personligen tror i högre 

utsträckning på det tidigare nämnda civilståndet. Att familjebildningen hade starkare band och 

att familjen påverkade varandra att rösta. 

Mobiliseringsfaktorn är det förhållandet som jag finner svårast att knyta an till då tidigare 

forskning ej har beskrivit specifikt hur stor den politiska aktiviteten. Vi vet med hjälp av 

Christina Florin att ströskrifter skickades ut på landsbygden för att öka intresset för kvinnlig 

rösträtt. Kanske förekom den här typen av uppmuntring regelbundet efter allmänna rösträttens 

införande och sporrade upp valdeltagandet på landsbygden.136 Dock är mobiliseringsfaktorn 

den förklaringsmodell som talar i detta fall för ett högre valdeltagande i Karlstad istället för på 

landsbygden.  

Sammanfattningsvis argumenterar jag framförallt för två anledningar på skillnaden i 

valdeltagandet. Att den sociala basen var lägre i Karlstad samt att andelen personer i äktenskap 

                                                             
134 Se teoretisk utgångspunkt 
135 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf 2016-12-16 
136 Florin (2006) s.123 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf
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var högre i Östra fågelvik och Nyed. Även de andra faktorerna kan kopplas till resultatet av 

undersökningen men starkas lyser genuskontraktet och människors demografiska förhållanden 

igenom. Här känner jag mig tvungen att påminna läsaren om att uppsatsens resultat ej 

överensstämmer med vad historikern Kjell Östberg forskning. Enligt den var valdeltagandet 

större bland samhällen med stadsfullmäktige än kommunalfullmäktige vilket kan tolkas som en 

delning mellan land och stad. Här kommer den egna självkritiken in beträffande de undersökta 

kommunernas storleksskillnad vilket bringar en viss osäkerhet till jämförelsen. 

4.3 Skillnaden män kvinnor? 

Om korrelationen med annan empirisk forskning ej existerade i jämförelsen emellan kvinnor 

kan den på problemformuleringens andra fråga istället fastslås. Genom hela den undersökta 

perioden förefaller det manliga valdeltagandet högre än det kvinnliga. Endast vid ett val i Östra 

fågelviks södra valkrets var procentsatsen lika och här kan man kritiskt ifrågasätta ifall den 

mänskliga faktorn har drabbat undersökningen eftersom detta val sticker ut från all annan 

data.137 Både Östberg och Björk presenterar empiriska data vilken uppvisar ett högre 

valdeltagande bland män i jämförelse med kvinnor. Björk har undersökt valdeltagandet i fem 

svenska städer, mellan åren 1919–1950, där samtliga val visar ett aktivare valdeltagande bland 

män. Självklart finns skillnader mellan städerna men i stort följer alla städer samma mönster 

där differensen mellan män och kvinnor avtar. Björk skriver även att kvinnor kommer ikapp på 

1960-talet.138 Östberg ser liknande mönster över hela riket där skillnaden minskar mellan 

könen. Han poängterar dock att under 1920-talet var valdeltagandet mer instabilt.139 

Jag kan genom resultatet av min undersökning visa att det i Karlstad, Östra fågelvik och Nyed 

kontinuerligt var ett högre deltagande bland män vilket samstämmer med den tidigare 

forskningen. Översiktligt minskade även differensen över tid mellan män och kvinnor. 

Valdeltagandet steg ständigt hos bägge könen. Östberg poängterar att 1920-talet hade ett mer 

varierande valdeltagande, vilket även bekräftas av samtliga undersökta samhällen i uppsatsen. 

När jag ställer Karlstads valdeltagande i jämförelse med Björks fem städer förhåller sig Karlstad 

relativt likt dessa.140 Under valen mellan 1919–1950 är differensen mellan män ock kvinnor 

                                                             
137 Se figur 8 i punkt 2.3 
138 Björk (1999) s. 278ff 
139 Östberg (1997) s. 72ff 
140 Björk (1999) s. 278 
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större i vissa städer och lägre i andra. Karlstad tillhörde således det generella i svenskt 

kommunalt valdeltagande. 

      Under valet 1919 så var differensen allmänt sätt mindre mellan könen i svenska städer, och 

så även Karlstad.141 Likt Östberg faller jag mot förklaringen om att det pågick en kraftig 

fullmaktsröstning under stadsfullmäktigevalet i Karlstad 1919. Skillnaden mellan valen 1919 

och 1920 är slående, 1919 var differensen mellan könen endast 7 procent medan 1920 hade 

skillnaden ökat till hela 19 procent.142 Det samma gällde i Björks fem städer. Här finns för 

framtida studier underlag att bekräfta om fullmaktsröstningen låg till grund för det höga 

valdeltagandet. Tyvärr har valet 1919 ej gått att undersöka hos de båda landskommunerna på 

grund av bristen på källmaterial men forskningsläget känns ändå starkt att jämförelsen 

förnimms trovärdig. 

      Varför tog det så lång tid för kvinnor att komma ikapp? Den manliga dominansen inom 

valdeltagande kan framförallt förklaras med Yvonne Hirdmans genuskontrakt men även med 

de olika förklaringsmodellerna presenterade i uppsatsen. Jag rör mig inne på den generella 

tolkningens område och det är viktigt att påminna läsaren om att jag här försöker förklara det 

förflutna i stora drag med hjälp av teorier och faktorer. Skillnaden mellan män och kvinnors 

aktiva valdeltagande kan kopplas till Hirdmans genuskontrakt. Genom särskiljandets lag har 

manliga och kvinnliga sysslor hållits isär.  Med stöd av det manliga som norm, samt mannen 

som familjens överhuvud har valdeltagandet varit en manlig syssla.143  

      När kvinnor under början av 1900-talet gavs rösträtt fanns genuskontrakten kvar och 

fortsatte att stimulera mannen som norm. Kontrakten var ingrodda i människors sinnen och 

traditioner men en pågående förändring går ändå att läsa av. Stöd för detta beteende finner vi i 

Florins bok Kvinnor får röst där de kvinnliga rösträttsaktivisterna diskuterade hur man bäst 

spred rösträtstanken. Deras taktik var att ej försöka påverka fruar till män som aktivt var emot 

kvinnlig rösträtt, exempelvis fruar till officerare och präster. Fruarna som beskrivs var 

impregnerade av den rådande politiska, sociala och ekonomiska ordningen inskriven i 

genuskontrakten. Möjligen var det också bland dessa kvinnor förändringen dröjde. Istället 

försökte rösträttsaktivisterna influera förslagsvis lärarinnor.144 Andra faktorer som förklarar 

                                                             
141 När valet 1919 sätt i jämförelse med de kommande valen under 1920–30 talet. 
142 Det jag menar här är att om en man som röstade med fullmakt för in fru räknas detta in som att frun 
har varit och röstat. 
143 Se under punkt 1.7.1 genussystemet och genuskontrakt 
144 Florin (2006) s. 125 
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differensen är den reella vardagen kvinnor levde i då faktorerna sociala baser och mobilisering 

skiljde sig mellan kvinnor och män.145 Kvinnor hade andra sociala nätverk där samtal och 

uppmuntran till aktivt valdeltagande ej florerade i samma utsträckning. Annan skolbakgrund 

hos flickor bidrog också till ett lägre deltagande. 

      Men hur var det egentligen med de personer som genom lagar och regler inte blev 

berättigade att rösta. Alla de personer som var försatta i konkurs eller som hade missat 

betalningen av kommunalskatten?146 Personer som enligt det historiska rummet i övervägande 

fall bör ha varit män. Största delen av forskningen har inritat sig på att belysa de negativa 

effekterna genuskontraktet hade för kvinnorna, med kvinnan som underordnad manen och 

mannen som samhällets norm. Men jag vill hävda att det fanns två sidor av samma mynt. I 

SCB:s valstatistik över de kommunala valen från 1923 går det att läsa att nästan 40 procent av 

de personer vilka klassades som icke röstberättigade gjordes så på grunda av de missat att 

betalat kommunalskatt. Av dessa 40 procent var det nästan fyra gånger fler män än kvinnor som 

blev icke röstberättigade.147 Genuskontraktet skrev in mannen som familjeförsörjare och 

tvingade ut honom i arbete där det krävdes att han betalade kommunalskatt. En kommunalskatt 

som arbetstagaren själv ansvarade för att betala in en gång under året och som mycket väl kunde 

leda till att han miste sitt medborgarskap. Underlag för påståendet finner man i statistiken där 

över dubbelt så många män år 1923 räknades som icke röstberättigade. 

      Forskningen fokus har således till största del legat på de negativa konsekvenser 

genuskontrakten gav kvinnan men jag vill här även lyfta fram att kontrakten resulterade i 

situationer som i övervägande fall drabbade män. Insikten av detta ger en mer nyanserad bild 

av dåtiden och behövs för att delvis ge en så korrekt bild av historien som möjligt men även för 

att fortsätta ställa kritiska och nyfikna frågor till historien. 

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökning har bidragit med ny kunskap kring hur det 

kommunala valdeltagandet såg ut ibland kvinnor och män i Värmland under första hälften av 

1900-talet. Den har undersökt hur många män och kvinnor som deltog148 i de kommunala valen 

mellan åren 1919–1950.  Den har funnit att kvinnorna i landskommunerna Östra fågelvik och 

                                                             
145 http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf 2016-12-17 
146 Jag är fullt medveten om att omyndigförklarade och personer som var omhändertagna av fattigvården 
även heller inte fick rösta. 
147 http://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Kommunala%20valen%20(SOS)%201919-

1966/Valstatistik-Kommunala-valen-1922-1923.pdf 2017-01-31 

148 I Östra fågelvik, Nyed och Karlstad  

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0701_2014A01_BR_BE51BR1402.pdf
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Kommunala%20valen%20(SOS)%201919-1966/Valstatistik-Kommunala-valen-1922-1923.pdf
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Kommunala%20valen%20(SOS)%201919-1966/Valstatistik-Kommunala-valen-1922-1923.pdf
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Nyed hade ett högre valdeltagande än kvinnorna i Karlstad under samma period. Uppsatsen kan 

därmed ej styrka att det fanns en korrelation mellan geografisk boendesituation och kommunalt 

valdeltagande eftersom uppsatsens resultat motstrider den tidigare forskningen.  

Undersökningen har även visat att män röstade i större utsträckning än kvinnor i samtliga 

kommuner men att differensen minskar allt eftersom. Med genuskontraktets hjälp har uppsatsen 

tydliggjort att genusordningen lyser igenom valdeltagandet. Att kvinnor till en början hölls 

tillbaka av kontrakten men att de inte fastnade i könshierarkin utan allt eftersom tog tillvara på 

medborgarskapet. Uppsatsen har även förklarat valdeltagandet hos män och kvinnor genom 

diverse olika valdeltagandefaktorer. När allt fler kvinnor begav sig till vallokalerna för att rösta 

blev politiska partier tvungna att anpassa sig för att tillgodogöra sig kvinnornas röster, 

kvinnorna blir en maktfaktor. Jag har även velat belysa att genuskontraktet även drabbade 

männen då de är överrepresenterade i andelen icke röstberättigande.
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