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Sammanfattning 

1918 beslutades om en ny provisorisk fullmaktslag som följde med beslutet om att införa 

allmän och lika rösträtt i Sverige. Under det första demokratiska valet i Sverige, kommunvalen 

1919, praktiserades denna provisoriska fullmaktslag för första och enda gången. Denna studie 

undersöker hur fullmaktslagarna har diskuterats på nationell politisk nivå från slutet av 1850-

talet till 1921. Men också hur denna provisoriska lag 1918 påverkade fullmaktsröstningen på 

kommunal nivå. Primärt undersöks och jämförs fullmaktsröstningen i Halmstad (stad) och 

Tryde kommun (landsbygd) i kommunvalet 1919. Detta utifrån ålder, klass och kön. 

Fullmaktsröstningen har varit uppe för debatt på politisk nationell nivå åtminstone sedan 

slutet av 1850-talet. I början av 1900-talet framträdde en tydlig opinion i riksdagen för att 

begränsa fullmaktsröstningen, speciellt i städerna. Missbruk av fullmakter uppgavs vara den 

främsta anledningen till denna önskan om begränsning. Vid den urtima riksdagen 1918 

beslutades att vissa frågor skulle skjutas upp till nästa riksdagsår, då de behövde utredas. 

Fullmaktsfrågan var en av dessa frågor. Med bordläggandet av denna fråga sköts där till en 

extra paragraf. Utöver att varje röstberättigad person kunde avlägga en annan röstberättigades 

röst, via fullmakt, så fick äkta makar rösta obehindrat för varandra. Att äkta makar fick rösta 

obehindrat för varandra innebar i praktiken att ordet obehindrat gav äkta makar en extra 

fullmatsröst då de även kunde vara fullmaktsbud åt en annan röstberättigad person. 

Med de nya provisoriska, utvidgade fullmaktslagarna och i väntan på utredning om hur de nya 

lagarna skulle se ut, visar denna studie att i kommunvalen 1919, röstade hälften av valdeltagarna 

i Halmstad och Tryde genom fullmakt. Den visar också att kvinnornas fullmaktsröstning var i 

stor omfattning. Cirka 70 % av kvinnornas röster var avlagda genom fullmakter. Av dessa 

röstade nästan 100 % av den äldre generationen via fullmakter i Tryde kommun. 

I valkampanjen inför det kommunala valet 1919 kan ses att de politiska partierna, som på 

nationell nivå var emot missbruket av fullmakter, tryckte upp fullmaktssedlar och uppmanade 

valmanskåren att använda dessa genom den lokala pressen.  

Denna omfattning av fullmaktsröstningen var den största anledningen till att lagen ändrades och 

begränsades 1920 till att bara gälla äkta makar och de som jobbade inom vissa yrken. Frågan om 

fullmakter har på den politiska riksnivån handlat om valhemlighetens bevarande och en 

möjlighet för alla att kunna utöva sin rösträtt. Denna fråga är lika aktuell idag när frågan om att 

rösta utan personlig inställelse via E-röstning diskuteras. 
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1. Inledning 
 

Det är en i de flesta konstitutionella länder antagen grundsats, att, vid val, 

rösträtt bör personligen utöfvas. Motsatsen föranleder ej sällan till 

listlöpning och till resor ur gård i gård, för att samla underskrifter å på 

förhand uppgjorda valsedlar.1  

   - Landshövdingen Samuel. G. Troil, 1859 

Fullmaktsröstning har under hela den moderna politiska historien varit en svår fråga för 

politikerna att balansera. Samtidigt som en demokrati vill möjliggöra att så många 

människor som möjligt skall ha möjlighet att kunna utöva sin rösträtt, finns också andra 

faktorer i demokratibegreppet som måste visas hänsyn. Grundsynen till hur människor skall 

avlägga sin röst under valdagen är att man skall rösta med personlig inställelse. I vallokalen 

kan valhemligheten och rättssäkerheten garanteras. Om röstningsförfarandet sker utanför 

vallokalen finns det risk för att valhemligheten och rättssäkerheten äventyras och kan leda 

till valfiske, köpta röster och påverkan av en andra part. 

I motioner, propositioner och beslut i Sverige sedan kommunalförfattningarnas tillkomst i 

mitten på 1800-talet har fullmaktslagarna diskuterats. Hur kan politiker skapa 

fullmaktslagar som ligger så nära principen att behålla valhemligheten så intakt som 

möjligt? Många politiker har hävdat att fullmaktsröstningen skall tas bort helt då den går 

emot hela idén om att själv bilda sig en uppfattning om frågor som det röstas om i de 

olika valen. Andra argumenterar för att behålla systemet, men bara där det behövs.  

Fullmaktsröstning är ett av många alternativa sätt att utnyttja sin rösträtt på och är i 

grunden ett sätt att öka deltagandet i valen. En studie från Kanada visar att i de länder 

där medborgarna kan rösta via post, förhandsrösta eller fullmaktsrösta ökar 

valdeltagandet med 10 %. 2 Målkonflikten om valhemligheten är även aktuell i modern 

tid, men då i form av E-röstning. I Sverige har regeringen, tillsvidare, inte gått vidare 

med E-röstning med hänvisning till valhemligheten och risken för andras påverkan.3  

I Estland har folket kunnat rösta via datorn sedan 2005. Dock har valdeltagandet inte 

stigit så mycket som man först trodde. I parlamentsvalet 2015 var det bara 2,4 % av 

 
1 Troil. S. G, Reservation, Betänkande och förslag, (1859–60), s.111 
2 Blais. A, Massicotte. L, Dobrzynska. A, (2003), s.12  
3 Sveriges radio, Regeringen nobbar e-röstning, (10/3–2016), 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6386427, (hämtad 28/10–2019) 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6386427
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tidigare soffliggare som valde att rösta via internet. I Norge har också försök gjorts att 

rösta genom att sitta hemma vid datorn. Men Norges regering beslutade att inte gå 

vidare med detta, också med hänvisning till valhemligheten.4 

Denna undersökning kommer primärt fokusera på det första demokratiska valet i 

Sverige, kommunvalen 1919. Under den urtima riksdagen 1918 beslutades att 

införa allmän och lika rösträtt för alla myndiga svenska medborgare. Med denna 

bestämmelse kom en reviderad kommunalförfattning och tillfälliga lagar gällande 

fullmaktsröstningen. Dessa tillfälliga lagar skulle enbart gälla under 1919 och var 

enligt konstitutionsutskottet (KU) 1919, en stor faktor till missbruk av fullmakter, 

fullmaktsfiske och köpta fullmakter. Utfallet av fullmaktsröstningen innebar även 

till att lagen om att rösta utan personlig inställelse skärptes 1920.5  

I kommunvalet 1919 öppnades rösträtten upp för fler människor än tidigare. Det var 

också under detta val som de nya provisoriska fullmaktslagarna, som följde med 

allmänna rösträttens införande, tillämpades för första gången. Fullmaktslagarna innebar 

förutom bevarandet av den gamla lagens skrivelse att varje röstberättigad person fick 

avlägga en annan röstberättigades persons röst, också den nya texten att äkta makar 

obehindrat kunde rösta för varandra. Med denna nya skrivelse om att äkta makar hade rätt 

att rösta för varandra utvidgades möjligheterna till fullmaktsröstning. Hur gestaltade sig 

dessa nya lagar praktiskt i såväl den tätbebyggda staden som den mer glesbefolkade 

landsbygden? Denna studie skall undersöka fullmaktsröstandets praktik i Halmstad 

respektive Tryde kommun.   

Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka fullmaktsröstningens teori och praktik i 

Sverige vid tiden för det demokratiska genombrottet. Genom att a) undersöka den 

politiska debatten i riksdagen om fullmaktsröstning, b) genom att undersöka utövandet 

av fullmaktsröstning i en komparativ studie av landsbygd (Tryde) och stad (Halmstad). 

Huvudfrågorna blir: 

• Vilka politiska argument låg bakom lagförändringen 1920? 

• Hur omfattande var fullmaktsröstningen i kommunalvalet 1919, med avseende på 

Halmstad respektive Tryde kommun? 

• Hur såg fullmaktsröstningen ut utifrån kön, klass och ålder i Halmstad och Tryde 

kommun?  

 
4 Forskning och Framsteg, Vågar vi rösta på internet? (8/2–2018), https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/vagar-vi-

rosta-pa-internet (hämtad 28/10–2019) 
5 Konstitutionsutskottets utlåtande Nr 26, (26/4–1919), s.4  

https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/vagar-vi-rosta-pa-internet
https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/vagar-vi-rosta-pa-internet
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Avgränsning 
Geografiskt kommer denna studie undersöka Tryde kommun, som idag tillhör Tomelilla 

kommun, i södra Skåne och Halmstad som ligger i Halland. I tid kommer denna studie 

fokusera på åren 1918–1920. Det är under dessa år som fullmaktsröstningslagarna ändrades 

och det var under 1919 som det första demokratiska valet ägde rum i Sverige efter rösträttens 

införande 1918. Det är även detta kommunala val som jag tänker undersöka. Eftersom en del 

av denna studie även kommer att undersöka den politiska debatten i riksdagen gällande 

fullmaktsröstningen, kommer riksdagsprotokoll undersökas mellan 1859 och 1921.  

Källmaterial 
Källmaterialet i denna undersökning kommer till stor del att grunda sig på riksdagsprotokoll, 

lokala tidningar och röstlängder. Gällande riksdagsprotokollen så finns de tillgängliga på 

kungliga bibliotekets hemsida.6 Här kan jag genom att hitta motioner om ämnet följa dess 

gång genom riksdagen. De lokala tidningarna, Halland och Ystad allehanda som såldes och 

distribuerades i området, och som särskilt bevakade händelser på den aktuella orten, finns som 

mikrofilm på Lunds Universitetsbibliotek. Tryde kommuns röstlängd för 1919 finns bevarad i 

Tomelillas kommunarkiv och Halmstads röstlängder finns på Landsarkivet i Lund.  

Informationen som går att utläsa från röstlängderna från Halmstad och Tryde är 

hemmansnummer, kvarter eller fastighetsnummer, namn, yrke, födelseår, kön, hinder för 

rösträtt, röstberättigad, valdeltagandet samt att medborgarna står uppställda familjevis. I 

kolumnen hinder för rösträtt noteras paragrafen för den lag som utgör det hinder som tar bort 

rösträtten för den berörda personen. Som exempel får Karl Johansson, född 1888 i Halmstad, 

inte rösta enligt paragraf 9d. Detta betyder att hindret för utövandet av hans rösträtt är att han 

inte betalat skatt till kommunen i minst ett av de senaste tre åren.  

Fullmaktsnoteringen i Tryde kommuns röstlängd noterades med ett F under kolumnen Har 

utövat rösträtt och är noterad på den som röstat via fullmakt. I de röstlängder från 

Halmstad, som används i denna studie, finns fullmaktsröstningen noterad i kolumnen 

anmärkningar också på den som har röstat via fullmakt men genom flera olika 

beteckningar såsom gf (genom fullmakt) eller gm (genom make). Noteringen F i 

Halmstads röstlängd är noterad på den som har fungerat som bud. I Halmstads röstlängder 

står fullmaktsröstningen för både kommunala valen och landstingsmannavalen noterad 

under anmärkningar. Dock har det använts olika färger på pennorna som gör att det går att 

avgöra vilket val som noteringen berör. 

I Halmstad har två områden valts ut ur valdistrikt ett, hälften av Västra Förstaden och delar 

av Norra Förstaden även innehållande Norra Gärdet och Utmarken. I valdistrikt två har jag 

 
6 https://riksdagstryck.kb.se/ (hämtad 2019-11-20) 

https://riksdagstryck.kb.se/
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valt ut tre områden, hälften av Östra Förstaden, Södra roten och den andra hälften av 

Västra Förstaden. Med dessa områden kategoriserar jag ca 7000 av 10 500 röstberättigade i 

Halmstad stad.  

Skillnaden på de utvalda områdena och övriga områden i Halmstad är hur fullmaktsrösten 

är noterad i röstlängden. I de utvalda områdena står både fullmaktsbudet och den som 

röstat via fullmakt noterad i röstlängden. I övriga områden står det bara noterat på den 

som har fungerat som fullmaktsbud. Eftersom enbart budet står noterat i dessa röstlängder 

och inte vem som röstat via fullmakt, så har dessa områden valts bort.  

Röstlängderna anser jag vara pålitliga dokument. Dessa längder godkänns av både 

valnämnden i kommunen och sedan av häraden. Det kan finnas felskrivningar såsom 

yrken eller noteringsfel i röstlängden, men det är i så fall i enstaka undantagsfall och inte 

systematiska, som enligt min bedömning inte påverkar slutresultatet i denna studie.  

Gällande riksdagsprotokollen såsom motioner, propositioner och skrivelser är de som 

berättande källor politiska och därmed tendentiösa. Det kan vara så att en motion som 

säger sig innehålla fakta inte ger en korrekt bild av verkligheten. Därför är det viktigt att 

föra fram olika skildringar i sakfrågan.7 Motioner som kvarlevor är säkra källor. De visar 

vad riksdagsmän motionerade om till riksdagen och vilka argument de förde fram. 

Däremot fanns det svårigheter med riksdagsprotokollen. De är en efterhandskonstruktion 

av vad som verkligen sades under debatten. Tiden mellan debatten och till protokollen 

trycktes, var det vanligt att den ursprungliga texten ändrades. Dessa ändringar kunde ske 

genom att riksdagsledamoten bifogade med texter som sattes in i efterhand. Yttrande 

kunde läggas in och tagas bort, vilket ibland kunde leda till att en ledamot i debatten 

hänvisade till ett yttrande som inte fanns kvar. På grund av riksdagsledamotens stora 

inflytande på dessa protokoll kan det inte sägas med säkerhet att det som står skrivet av 

debatten verkligen ägde rum.8 

Trots detta bedömer jag att åsikterna är intakta oavsett efterkonstruktion och kan inte se 

någon drastisk ändring i politikernas ståndpunkt. Dessutom beskriver dessa 

riksdagsprotokoll statens verksamhet vilka räknas som officiella tryck och kan därmed 

anses vara pålitliga.9  

Gällande tidningarnas innehåll är de tendentiösa. I denna studie används i huvudsak två lokala 

tidningar, Halland som är en konservativ tidning och Ystad allehanda, en liberal tidning. 

Dessa två tidningar fungerade som en propagandakanal för de partier som tidningarna 

stöttade. Däremot är de bra källor för att ta reda på hur denna propagandaapparat fungerade 

 
7 Thurén. T, (2013), s.64, 96 
8 Harvard. J, (2006), s.25 
9 Harvard. J, (2006), s.25f 
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och vad som gick ut till väljarkåren. Ingen av dessa tidningar rapporterade om deras 

motståndares valkampanjer eller möten.  

2. Metod 
För att besvara frågeställningarna använder jag både kvantitativ och kvalitativ metod. De 

kvalitativa metoderna består i att till exempel förstå noteringar i röstlängderna, tolkningar av 

riksdagsprotokoll, motioner och tidningsartiklar. Den kvantitativa delen består av att gå 

igenom och kategorisera invånarna utifrån den informationen som finns i röstlängderna. Den 

information som kategoriseras utifrån röstlängden är yrke, kön, födelseår och valdeltagande.  

Miles Fairburn skriver i sin bok ”Social history – problems, strategies ,methods” att en studie 

där många människor generaliseras i olika kategorier kallas för ”masskvantifiering”. Han 

nämner en del problem med denna metod. Ett av problemen är besluten kring 

kategoriseringen. Ofta kritiseras forskare för att inte tydliggöra och försvara sin 

kategorisering. I denna studie kommer jag att kategorisera människor i olika klasser utifrån 

yrken och det är svårt att komma ifrån att det finns yrken i gråzoner och jag behöver tampas 

med mina egna medvetna och omedvetna fördomar om vilket yrke som tillhör vilken klass 

under klassificeringens gång.10 

Den första variabel som jag tänker kategorisera är ålder. Klassificeringen i ålder kategoriseras 

i tre olika variabler. 23–39 år, 40–66 år och 67- + år. 23–39 år får representera de yngre 

väljarna, 40–66 år de medelålders och 67 år och äldre får representera 

pensionärsgenerationen. Genom denna klassificering får jag fram ett tydligt resultat. Det går 

att göra fler ålderskategorier för att få fram mer detaljerad information men jag anser att dessa 

kategorier ger en övergriplig bild om vilka ålderssegment som röstade via fullmakt.  

I fullmaktsfrågan blir också kön en viktig variabel. Eftersom kommunvalen 1919 var det 

första valet då alla myndiga kvinnor fick rösta i Sverige är det intressant att studera vilken 

röstningsmetod som både kvinnor och män använde i detta kommunval.  

Yrkesklassificering 
Innan vi börjar klassificera yrken till olika klasser behövs förtydligas vad som menas med 

klass. Begreppet klass är ett begrepp som klassteoretikerna inte är eniga om. Det finns olika 

tolkningar beroende på vad man sätter in i begreppet och det ändras utifrån inriktning och 

generaliseringsnivån i den studie som begreppet används. I denna studie använder jag 

historikern Martin Åbergs förklaring ”att en klass kännetecknas av att klassens medlemmar 

 
10 Fairburn. M, (1999), s.149f 

   Åberg. M (1991), s.71 
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förhåller sig till varandra på en rad gemensamma sätt. Detta samtidigt med att varje klass står 

i bestämda förhållande till andra klasser”.11 

Klasskategorierna i denna studie är skapade efter lokala förhållanden för att på bästa sätt 

försöka kategorisera rätt yrke i rätt klass och detta utifrån de olika yrkenas förhållande till 

varandra.  

Yrkesklassificeringen ställer till med en del problematiska frågor. Vilket yrke skall tillhöra 

vilken klass? Hur gör jag med de personer som saknar yrkesbeteckning? Att sätta in yrken i 

olika kategorier blir svårlöst hur de än konstrueras. De flesta yrken har en tendens att inte vara 

statiska i sitt utövande. Ofta sker kombinationer av olika slag. Som exempel kunde 

hantverkare även ha försäljning samt fanns olika kombinationer av att driva eget och vara 

anställd. Gällande yrkesklassificeringen har jag valt fem kategorier utifrån Martin Åbergs 

stadsklassificeringsmodell. Detta för att få en tydlig, övergripande, och framför allt en 

jämförbar kategorisering mellan stad och landsbygd. Åbergs metod går ut på att klassificera 

yrken i olika sociala klasser utifrån om det gäller stad eller landsbygd. Eftersom jag inte gör 

samma distinktion i klassificeringen mellan stad och landsbygd har jag fått anpassa Åbergs 

modell så att den passar in på mina studieobjekt.12 

Det kan finnas en idé om att ha fler kategorier för att på en mer detaljerad nivå analysera 

klassernas valdeltagande eller, att göra skillnad på stad och landsbygd genom olika 

kategoriseringar. Jag bedömer att tydligheten och jämförandet mellan stad och landsbygd blir 

lättare att förstå om samma klasskategorimodell används i både Tryde och Halmstad 

kommun. Kategorierna som används i denna studie är Arbetarklass, Lägre medelklass, Övre 

medelklass/Överklass, Lantbrukare och Övrigt.13 

Föra att underlätta och göra en tydlig yrkeskategorisering använder jag även Bertil Johanssons 

forskning ”Social differentiering och kommunalpolitik” från 1974. Där undersöker Johansson 

olika gruppers inflytande över den kommunala politiken och vad detta innebar för politisk 

inriktning mellan 1863 och 1919 i staden Enköping. Huvuddelen i Johansson avhandling 

fokuserar på deltagandet vid allmän rådstuga och stadsfullmäktige. Det var här de formella 

besluten fattades och här kunde Johansson se hur olika samhällsgruppers intressen speglade 

sig i den kommunala politiken.14 Som slutsats har Johansson svårt att se en direkt koppling 

mellan organisationer och de kommunala organen. Dock är det klart att enskilda politiker 

fungerade som representanter för olika samhällsgrupper och organisationer. Som exempel tar 

 
11 Åberg. M (1991), s.1f 
12 Åberg. M (1991), s.244f 
13 Åberg. M (1991), s.244f 
14 Johansson. B (1974), s.9–14 
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han upp elverksfrågan där frågan diskuterades i Fabriks- och hantverksföreningen. Denna 

fråga motionerades det om kort därefter med hänvisning till industrins behov.15 

I sin forskning använder Johansson tre kriterier för att kunna sätta in rätt yrken i rätt fack. De 

tre kriterierna är förfoganderätt över produktionsmedlen, förfoganderätt över resultat och 

vinst samt bestämmanderätt över arbetets utförande. Han använder dessa tre kriterierna för att 

göra skillnad på anställda och på företagare. I övrigt innehåller Johansson yrkeskategorisering 

tio grupper med resonemang kring relationer mellan yrken av dessa tio grupper.16 

De yrken som placerats i Arbetarklassen i denna studie är de yrken där utövaren är anställd 

och inte äger sina redskap såsom maskiner och verktyg. De har heller inte tillgång till vinsten 

som utövaren skapar. Yrken i denna kategori är till exempel drängar, arbetare och 

tjänarinnor.17 I Lägre medelklassen kategoriseras de yrken där utövaren äger sina redskap och 

kan i många fall också ta del av den vinst de skapar, såsom olika hantverkare, arrendatorer 

och frisörer. I denna kategori blir en del yrken svårkategoriserade då det behövs mer personlig 

information om yrkesutövaren. Som ett exempel kan en handelsidkare, beroende på vilka 

varor som säljs, även befinna sig i Övre medelklass/Överklass istället för Lägre Medelklass. 

Variationen i ett yrke gör sig här också påmind. En hantverkare kan både vara anställd och 

driva egen verksamhet. De kan också skapa något i sin profession som de sedan säljer och blir 

då även en handlande. Gränsen mellan Arbetarklass och Lägre medelklass har jag satt vid om 

individerna var anställda eller drev egen verksamhet samt förfogandet och bestämmandet över 

något av Johanssons tre kriterier, i sin yrkesutövning.18  

I Övre medelklass/överklass har jag valt att sätta in de yrken som ägde redskapen som deras 

anställda jobbade med, arbetets utförande, och hade kontroll över vinsten och/eller ägde 

marken där yrkena bedrevs. I denna kategori placeras yrken som disponent, fabriksägare och 

direktör. Här finns också yrken som hade en högre social status såsom präst och lärarinna.19 

Gränsen mellan Lägre Medelklass och Övre Medelklass/Överklass är dels den sociala statusen 

och dels hur mycket yrkesutövaren förfogar över produktionsmedlen, vinst och bestämmandet 

över arbetets utförande. I Övrigt kategorin har jag placerat de yrken som inte har någon 

yrkesbenämning såsom fru, änka och agent.20 

Det finns några svårigheter som måste tas ställning till. En av dessa är de självägande 

bönderna. Carl Michael Classon har i sin avhandling ”Det märkvärdiga mellantinget” 

beskrivit hur hemmansägarna och ståndspersonernas olikheter i slutet av 1800-talet 

 
15 Johansson. B (1974), s.130 
16 Johansson. B (1974), s.21–32 
17 Yrkeskategori Appendix, s.48f 
18 Yrkeskategori Appendix, s.48f 
19 Yrkeskategori Appendix, s.48f 
20 Yrkeskategori Appendix, s.48f 
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nästan försvunnit. Även om det fortfarande fanns ståndspersoner och hemmansägare så 

fanns inte kopplingen mellan herrgårdar och jordägande med tjänst och utbildning. 

Därmed fanns inte samma möjlighet att hålla uppe distinktionen mellan stora godsägare 

och bönder. Jordbrukare som i alla andra avseenden var ståndspersoner kunde bli invalda 

som nämndemän och den nya lanseringen av begreppet godsägare öppnade även upp för 

storbönderna att kunna utnyttja denna titel.21  Med tanke på de många hemmansägare, 

speciellt i Tryde, utgör de en stor faktor i studiens resultat. Jag har valt att kategorisera 

hemmansägare och lantbrukare i en egen kategori Lantbrukare för att denna grupp är 

väldigt differentierad och skulle på grund av sin storlek i så fall ta över den kategori jag 

skulle ha valt att sätta dem i.  

Ett annat problem är de som inte har ett yrke eller i de fallen där benämningarna inte kan 

sättas i en social klass. Ett exempel är änka som jag har valt att sätta i kategorin Övrigt. 

Änkan kan tillhöra vilken klass som helst och utan vidare undersökning om denna änka går 

det inte att fastställa en speciell samhällsklass. En liknande svårighet är benämningen fru, 

dotter och son. I röstlängden är bara mannens yrke utsatt. Jag har i denna studie utgått från 

att hela familjen tillhör samma klass som mannen. Troligtvis är inte mannen i en klass och 

frun i en annan. De individer som har jobbat inom ett yrke men har avslutat sin 

yrkeskarriär som till exempel f.d. hemmansägare, har jag bedömt att de som har jobbat 

inom ett yrke, ingår i samma sociala klass som det yrke som de har jobbat i. Jag anser att 

trots att till exempel pension eller sjukdom innebär att personens ekonomi blivit sämre och 

att ett klassbyte kan vara befogat så upphör inte den sociala kontexten med yrkeskarriären. 

Trots valda metoder och kriterier innebär social kategorisering alltid ett mått av 

subjektivitet och därför kan definitioner alltid diskuteras.22 

3. Forskningsläge  
Inom valforskningen har det skrivits en hel del om valdeltagande men inte så mycket specifikt 

om fullmaktsröstningen. I en senare studie av Kevin Kamphuis har det analyserats om 

fullmaktsröstningen i parlamentsvalen i Nederländerna mellan 1998–2012. I denna studie 

försöker han ta reda på vem som röstade via fullmakt. Som grund använder Kamphuis tre 

faktorer för att avgöra om en person går och röstar via fullmakt. De är viljan att rösta, 

möjlighet att rösta och tillgång till ett fullmaktsbud. 23  

Som slutsats menar Kamphuis att det inte bara räcker med att inte kunna gå och rösta 

personligen för att rösta via fullmakt. Även viljan att gå och rösta och tillgången till ett 

fullmaktsbud behövs. Vidare förklarar han att brist på tid är det som avgör mest om man 

 
21 Carlsson. C. M, (2016), s.244f   
22 Johansson. B, (1974), s.22 
23 K. Kamphuis, (2015), s.14  
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röstar via fullmakt eller inte, också i jämförelse med mobilitet. Detta förklarar han genom att 

de som använde fullmakter i parlamentsvalen var i huvudsak de unga och 

medelålderspersoner med lite tid att gå och rösta på grund av studier eller anställning. De 

äldre som var över 69 år röstade inte i samma utsträckning som de yngre via fullmakt. Det är i 

de äldres ålderskategori som mobilitetsfaktorn oftast används som anledning till att använda 

fullmaktsröstning. Dock poängterar Kamphuis att vidare forskning behövs då ålder kanske 

inte är den enda förklaringen till mobilitetsfaktorn.24  

Kjell Östberg har forskat mycket kring demokratins genombrott och dess konsekvenser. I sin 

bok ”Efter rösträtten – Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet” att 

landstingsvalen 1919 visar att männen i hög utsträckning röstat för kvinnorna via fullmakt. 

81% av de röstande kvinnorna hade röstat via män och hälften av dem, 43% var äkta makar. 

Av männen röstade lite över 20% via fullmakt och endast 1,7% av dessa var från mannens 

fru. Kjell Östberg menar att fullmaktsröstandet 1919 i praktiken, var en extra röst för 

mannen.25 

Östberg tar även upp i sin studie ”kommunerna och den svenska modellen” om demokratins 

införande både på nationell och kommunal nivå med ett speciellt fokus på den 

socialdemokratiska rörelsen. I undersökningen tar Östberg upp hur den allmänna rösträtten 

infördes vid den urtima riksdagen 1918. Här beskrivs det politiska spel som krävdes för att få 

igenom regeringens rösträttsproposition. Denna historiska kompromiss innebar att den lika 

och allmänna rösträtten var vunnen, men att högern fick med sig garantier som begränsade 

rösträtten. Socialdemokraterna accepterade regeringens proposition fullt ut trots att de tyckte 

att de borgerliga garantierna var för hårda.26  

Östberg kan i denna studie belysa hur den politiska miljön var under denna tidsperiod både på 

nationell och lokal nivå. Östberg menar att demokratins genomförande i Sverige kännetecknas 

av kompromisser mellan klasser och skikt. Samtidigt som nya grupper krävde medborgerliga 

rättigheter så skedde det i kombination med inskränkande i de nya gruppernas rättigheter.27 

Anders Wigren har i sin studie ”Från fyrk till urna” undersökt rösträtten, valdeltagandet 

och den politiska rekryteringen i småländska Locknevi socken från 1845–1946. Denna 

studie sträcker sig över en lång period och behandlar både hur röstningen fungerade innan 

den allmänna rösträttens införande, med de så kallade fyrkarna samt hur den allmänna 

rösträtten slog igenom på lokal nivå, fram till mitten av 1940-talet. Intressant i denna 

 
24 K. Kamphuis, (2015), 32 
25 Östberg. K, (1997), s.72 
26 Östberg. K, (1996), s.85 
27 Östberg. K, (1996), s.253 
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studie är att Wigren även tar upp en rumslig faktor på valdeltagandet och hur det spred 

sig i det sociala systemet.28  

Utöver den socioekonomiska faktorn att människor med mer resurser är mer benägna att gå 

och rösta, ställde Wigren upp en hypotes som sa att benägenheten att rösta är större bland de 

som bodde i de större byarna än de som bodde i de mindre. Dock kan hans studie inte leda till 

den slutsatsen. Han ser däremot ett samband med att valdeltagandet över tid, börjat i de 

orterna med störst befolkning (kommundelscentran) och har sedan spridit sig ut i de mer 

glesbefolkade områdena. Han förklarar detta med att kommundelscentran var mer levande 

och hade ett rikare informationsflöde. Med flera yrkesgrupper med olika åsikter kunde det ske 

en diskussion som skapade en positiv politisk miljö. Det gjorde i sin tur att dessa människor 

var mer benägna att gå till valurnan än de som bodde i de mindre geografiska områdena där 

den sociala politiska interaktionen inte kommit så långt.29 Denna skillnad, visar Wigren var 

större 1926 än 1946. Minskningen av skillnaderna beror på en mer befolkad glesbygd samt av 

spridningen av den positiva miljön från kommundelscentrat.30 

Erik Nydahls avhandling ” I fyrkens tid” från 2010 undersöker hur den lokalpolitiska kulturen 

formades och förändrades i de agrara samhällena Stigsjö och Ytterlännäs mellan 1860 och 

1930. Avhandlingen lyfter fram den lokala politiska kulturen och hur den formades och 

ändrades med industrialiseringen och den allmänna rösträttens intrång. Nydahls studie visar 

att trots nya lagar och författningar om demokrati, behövde vissa kommuner mer tid att 

anpassa sig till den nya personlighetsprincipen och komma bort från den gamla 

aktiebolagsprincipen.31  

I de två berörda kommunerna fanns det två olika sätt att ta emot den nya reviderade 

kommunalförfattningen från 1918. I Ytterlännäs hade kommunvalet 1919 förberetts på vissa 

håll med en högtidlig stämning, speciellt inom arbetarrörelsen. I Stigsjö märktes inte samma 

entusiasm inför det nya demokratiska valet. Till skillnad från Ytterlännäs verkade det som att 

invånarna röstade antingen innan eller efter högmässan i den enda vallokalen, sockenstugan. I 

Ytterlännäs fanns flera vallokaler och en planerad marsch för arbetare till vallokalen för att 

avlägga sin röst.32  

I Stigsjö, efter kommunvalen 1919, förklarar Nydahl att övergången till det nya demokratiska 

systemet präglades av kontinuitet då man inte ens hunnit köpa in en ny protokollsbok utan 

använde sig av den gamla från kommunalstämmans tid. Ett ytterligare tecken på att den nya 

demokratiska ordningen inte var något för Stigsjös invånare var att de antog i kommunvalen 

 
28 Wigren. A, (1988), s.87, 2 
29 Wigren. A, (1988), s.104 
30 Wigren. A, (1988), s.144 
31 Nydahl. E, (2010), s.27 
32 Nydahl. E, (2010), s.171f 
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1920 det så kallade Ramselesystemet. Att politikerna gjorde upp valet i förväg, gav invånarna 

valledigt och skickade en person till vallokalen, vars röst avgjorde hela valet.33 

Intressant är att två arbetarkommuner i Ytterlännäs gick tillsammans och skapade en 

valkommitté som skulle trycka upp valsedlar och fullmakter. Även på högersidan bestämdes 

det att 1500 valsedlar och lika många fullmakter skulle tryckas upp inför valet 1919.34 Det 

framkommer också att fullmaktsröstningen inte ses som ett positivt förfarande i frågan om ett 

avstyrkande av ett utskänkningstillstånd. Direktör Sandström menade att arbetarna hade fått 

igenom sin avstyrkan ”med talrika fullmakter från sina hustrur och andra anförvanter”.35 

Anthony Downs teori ”The rational choice” innebär att en medborgare röstar på det parti som 

gynnar medborgaren bäst. Samtidigt tävlar de politiska partierna om medborgarnas röster och 

utvecklar sin politik efter dem.36 Inom denna teori är kunskap en viktig faktor för hur en 

medborgare beter sig i en valsituation. När en person, rent teoretiskt, tar ett rationellt beslut 

om vem den skall rösta på, kan ingen övertalning eller påverkan få denna person att ändra sig. 

Detta beslut grundar sig på kunskap och en klarsynthet om vad som händer när denna person 

röstar på ett speciellt parti. Samtidigt finns det personer som inte har den kunskapen och är 

osäkra på vilket parti som gynnar dem bäst eller inte vet vad konsekvensen blir om de röstar 

på ett speciellt parti. Dessa personer behöver mer fakta för att kunna ta ställning till vilket 

parti de skall rösta på och blir på så sätt mer lättpåverkade av yttre övertalning.37 

Denna yttre övertalning kan ske genom de som Down kallar för övertalare. En övertalares 

uppgift är inte att ge klarhet till de som behöver det, utan att påverka fram ett beslut som 

gynnar dem själva.38 För att kunna se om fullmakter, användes i valkampanjer och om 

övertalare användes krävs det mer forskning om hur partiernas program, kandidater och 

ställningstagande spred sig ut till valmanskåren och om det skiljde sig mellan centrum-periferi 

och mellan stad - land. Peter Esaiassons undersökning ”Svenska valkampanjer 1866–1988” 

beskriver politikernas olika metoder för att kunna påverka valmanskåren ” i en tid som brukar 

kallas historielös”39    

Esaiasson tar upp i sin undersökning den mytomspunna dörrknackningen och 

arbetsplatsagitationen. Varför detta är outforskat beror på att en direktkontakt med väljare inte 

lika tydligt kan mätas som till exempel ett offentligt valmöte. Men också för att det inom 

partikulturen anses vara ett suspekt sätt att på ett organiserat sätt söka upp personer och förmå 

 
33 Nydahl. E, (2010), s.190f 
34 Nydahl. E, (2010), s.169 
35 Nydahl. E, (2010), s.183 
36 Downs. A, (1957), s.137 
37 Downs. D, (1957), s.149, 139  
38 Downs. A, (1957), s.149, 139-140 
39 Esaiasson. P, (1990) s.9   
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dem till att rösta rätt. Denna metod tystas ner i de olika partierna samtidigt som de målar upp 

skräckmetoder för hur meningsmotståndare har använt denna metod.40 

Dörrknackningsmetoden ansågs vara personalkrävande men effektiv. Detta var i många fall 

det enda sättet att nå ut till lågutbildade drängar, pigor och andra lantarbetare. Partierna hade 

också som målsättning, att med denna metod, mobilisera tidigare utomstående grupper och 

påverka dem att rösta på rätt sätt.41 

I min egen B-uppsats från 2019 ” Demokratins genombrott: en undersökning av 

kommunalvalen i Tryde kommun 1919 och 1922” undersökte jag hur det första demokratiska 

valet i Sverige 1919 utspelade sig på kommunal nivå. Jag jämförde valresultatet i Tryde 

kommun 1919 med kommunvalet 1922 utifrån valdeltagande, kön, klass och ålder samt 

fullmaktsröstningen 1919. I studien kom jag fram till att ca 70 % av de kvinnliga rösterna och 

ca 20 % av de manliga, var avlagda via fullmakter 1919. Som slutsats kom jag fram till att 

regelverket kring fullmaktsröstningen 1919 var anledningen till att det var en sådan stor 

omfattning på fullmaktsröstandet.42 

 I kommunvalet 1922 var inte fullmaktsröstningen noterad i röstlängderna av hela det som 

1919 var Tryde kommun. Men jag kunde plocka ut vissa områden och jämföra dem med 

samma områden från 1919 års röstlängd. Den gav fingervisning om att fullmaktsröstningen 

inte skedde i lika stor omfattning 1922 som den gjorde 1919. Här kom jag fram till att 

lagändringen från 1920 spelade stor roll. Detta genom borttagandet av skrivelsen att en 

röstberättigad kunde avlägga en annan röstberättigades röst men samtidigt ha kvar att äkta 

makar obehindrat kunde rösta via fullmakt för varandra.43 

Denna C-uppsats är en vidareutveckling av den studien. I min B-uppsats fick denna fråga inte 

så stor plats då den främst sökte svar på hur valdeltagandet såg ut i kommunvalet 1919 och 

1922. Denna studie tar ett större grepp om fullmaktsröstningen och söker svar på frågor som 

inte bara rör kön utan även hur skillnaden är mellan ålder, klass, stad och landsbygd samt vad 

det var för politiska argument som låg bakom lagförändringen att rösta utan personlig 

inställelse 1920. 

4. Lika rösträtt för alla 
1918, under den urtima riksdagen beslutades om allmän och lika rösträtt för myndiga 

personer. Det fanns begränsningar i detta beslut som innebar att vissa grupper uteslöts från att 

rösta. De som inte fick rösta var de som inte hade betalat in skatt för minst ett av de tre 

senaste åren, de som var i konkurstillstånd, de som var dömda för något straff samt de som 

 
40 Esaiasson. P, (1990) s.355 
41 Esaiasson. P, (1990) s.358 
42 Lindelöf. P, (2019), s.22f 
43 Lindelöf. P, (2019), s.20, 22f 
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var omhändertagna av fattigvården. Dessa begränsningar var en kompromiss med de 

borgerliga för att begränsa ett alltför kraftigt genomslag från de nya röstberättigade 

grupperna.44 

Under åren 1917–1920 var det Liberalerna som tillsammans med Socialdemokraterna hade 

regeringsmakten med minoritet i första kammaren och majoritet i andra kammaren. Detta 

samarbete hade ett klart mål att tillsammans driva igenom den allmänna rösträtten. Detta 

samarbete sprack 1920 på grund av skattefrågan och Socialdemokraterna satt själv i regering 

en kort tid, trots en borgerlig majoritet i båda kamrarna.45  

Besvikelsen inom borgerligheten var stor efter införandet av den allmänna rösträtten1918. 

Under slutdebatten av den Urtima riksdagen den 17 december 1918 beklagade sig professorn 

och finansmannen Ernst Trygger från högerpartiet att hans parti tvingats ge vika för en 

”uppagiterad folkopinion”:46 

Med rösträttens införande följde även reviderade kommunalförfattningar. För kommunerna runt 

om i landet medförde dessa författningar stora förändringar i hur kommunerna organiserades. En 

av förändringarna innefattade ett beslut om att alla kommuner med över 1500 invånare skulle 

ordna med ett fullmäktigeval under våren 1919. Detta bara några månader efter att beslutet om 

allmän rösträtt tagits. Konsekvensen blev en snabb mobilisering i ett flertal kommuner, som inte 

bara hade de nya rösträttslagarna och författningarna att förhålla sig till, utan även att 

omställningen skulle behöva ske under kort tid.47 

Anledningen till att kommuner med över 1500 invånare skulle införa ett obligatoriskt 

kommunfullmäktige var att den rådande kommunalstämman inte levde upp till de krav som 

behövdes med de nya reviderade kommunalförfattningarna. Genom ett representativt system 

fanns större möjligheter till ett regelbundet och stabilt valdeltagande. Mindre risk för kupper 

och snabbt svängande majoriteter från ena mötet till det andra, såsom det direkta styret via 

stämma inbjöd till. Kommuner fick även mer ansvarsområden och det ansågs att partierna 

skulle bära detta ansvar och beslut kunde tas på ett mer ordnat sätt.48 

1918 års kommunalförfattningar lämnade ett antal frågor olösta. 1919 tillsattes 

kommunalförfattningssakkunniga för att se över ett antal frågor såsom utvidgning av det 

proportionella valsättet, arvoden och det som denna studie handlar om, fullmaktsröstning.49 

 
44 Östberg. K, (1996), s.87, 253 
45 Wetterberg. G, (2010), s.238 

    Socialdemokraterna: http://data.s-  

info.se/data_page/1465/documents/socialdemokratins_historia_kronologisk.pdf (hämtad 22/11-2019) 
46 Urtima riksdagen 1918, första kammaren nr 10, (17/12–1918), s.15 
47 Östberg. K, (1996), s.85 
48 Östberg. K, (1996), s.82 
49 Östberg. K, (1996), s.86 
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5. Fullmaktsröstning – Den politiska debatten  
Innan jag går igenom hur fullmaktsröstningen har debatterats på den nationella politiska nivån 

vill jag förtydliga när och på vilka sätt fullmaktslagarna ändrades under perioden 1860 till 

1920. 

1859–60: 

Röstägande vare berättigad att sin talan och rösträtt i kommunalstämman (allmän 

rådstuga) genom fullmakt på annan man överlåta. Fullmagten skall vara antingen 

skrifven och underskrifven af utställaren samt med dennes sigill försedd, eller ock af 

utställaren underskrifven och med två vittnens underskrift bestyrkt. Vid val gälle ock 

skriftlig valsedel, så bestyrkt, som om fullmagt nu är sagdt.50 

1862: 

Röstägande är berättigad att sin talan och rösträtt i kommunalstämman på annan 

röstägande överlåta; dock må ingen på grund av fullmakt föra talan eller utöva 

rösträtt för mer än en röstberättigad. Fullmakten skall vara underskrift bestyrkt.51 

Skillnaden mellan 1859–60 års lagtext med 1862 års lagtext var att även fullmaktsbudet var 

tvungen till att vara röstberättigad samt att man bara fick vara fullmaktsbud till en 

röstberättigad person. 

1918: (tillfällig lag) 

Röstägande är berättigad att för sin talan och rösträtt i kommunalstämman på annan 

röstäganden överlåta Ej må någon på grund av fullmakt föra talan eller utöva rösträtt 

för mer än en röstberättigad. Fullmakten skall vara underskrift bestyrkt.52 

Samt: 

Vad nu är stadgat utgör ej hinder för man eller kvinna att på grund av fullmakt föra 

talan och utöva rösträtt för andra maken. Fullmakten skall vara underskrift bestyrkt.53 

Till skillnad från lagen 1862 vidgades nu lagen till att utöver att en röstberättigad kunde vara 

fullmaktsbud till en annan röstberättigad, även att äkta makar kunde obehindrat rösta för 

varandra. 

 

 
50 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.11 
51 Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1, (14/12–1918), s.48 
52 Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1, (14/12–1918), s.48 

    Riksdagens skrivelse, nr 40, (19/12–1918), s.12 
53 Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1, (14/12–1918), s.48 

    Riksdagens skrivelse, nr 40, (19/12–1918), s.12 
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1920: 

Vid val av kommunalfullmäktige, stadsfullmäktige och landstingsmän må väljare, som 

tillhör någon av nedanstående yrkes- eller tjänstegrupper utan inställelse inför 

valförrättare avgiva valsedel genom försändelse: den som utövar militärtjänst, den 

som utövar sjömansyrket eller såsom deltagare för egen eller annans räkning i fiske i 

öppen sjö eller i annan egenskap tillhör besättning eller annan personal å fartyg samt 

den som tillhör personalen vid statens järnvägar eller vid enskilt järnvägsföretag eller 

vid postverket, tullverket eller lots- eller fyrväsendet.54 

Samt: 

Äkta makar båda röstberättigade, må den ena av dem genom den andra maken ingiva 

valsedel vid val. Vill äkta make ingiva valsedel, skall valsedelsförsändelse på sätt 

nedan sägs anordnas tidigast fjorton dagar före valets början.55 

Detta innebar en begränsning i fullmaktslagarna och att bara vissa yrkesgrupper och 

äkta makar fick rösta utan personlig inställelse samt att förfarandet inte var genom 

fullmakt utan via valförsändelse.  

Fullmaktsröstningens Historik 1859 - 1917 
Fullmaktsröstningen har sedan Kommunalförfattningarnas tillkomst 1866 varit uppe för 

debatt. Landshövdingen S. G. Troil reserverade sig vid 1859–1860 års riksdag att vid val 

borde inte fullmakt eller valsedel gälla. Vill man utöva sin rösträtt skulle man göra det 

personligen. Han fortsatte: 

Det är en i de flesta konstitutionella länder antagen grundsats, att, vid val, rösträtt 

bör personligen utöfvas. Motsatsen föranleder ej sällan till listlöpning och till resor ur 

gård i gård, för att samla underskrifter å på förhand uppgjorda valsedlar. 56  

Beslutet vid 1859–1860 års riksdag var att ”Röstägande vare berättigad att sin talan och 

rösträtt i kommunalstämman (allmän rådstuga) genom fullmakt på annan man överlåta”.57 

Denna bestämmelse överensstämde med sockenstämmoförordningen från 1843. 1862 

ändrades denna lag till att även den som skulle föra talan för fullmakten var tvungen till att 

vara röstberättigad samt att det bara var möjligt att föra talan för en röstberättigad person.58 

Trots Troils invändning mot fullmaktsröstning fanns det förslag, de första decennierna efter 

kommunalförfattningens införande, på att utvidga fullmaktsröstningen. Förslag som att den 

 
54 Riksdagens skrivelse, nr 392, (15/6–1920), s.21 
55 Riksdagens skrivelse, nr 392, (15/6–1920), s.24 
56 Troil. S. G, Reservation, Betänkande och förslag, (1859–60), s.111 
57 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.11f 
58 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.11f 
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som fungerade som fullmaktsbud inte behövde vara röstberättigad och att man skulle kunna 

vara fullmaktsbud till fler än en person. Argumenten för dessa var dels att man kunde 

företräda mer än en person i domstol och detsamma borde därför också gälla kommunala 

angelägenheter. Ett annat argument var att de som bodde långt från där kommunalstämman 

hölls, skulle kunna medverka och inte falla i likgiltighet för de kommunala frågorna. Dessa 

förslag gick dock inte genom riksdagen.59 

Under början av 1900-talet gick pendeln åt andra hållet. Förslag framfördes för att begränsa 

fullmaktsröstningen. Vid 1908 års riksdag lade den liberale industrimannen Herr Hjalmar 

Wijk från Göteborg fram ett förslag om en undersökning där fullmaktsröstningen antingen 

skulle tas bort eller begränsas. I motionen tog Wijk upp att i Göteborgs stadsfullmäktigeval 

1907, röstade 30% via fullmakt. Här misstänkte han att de olika partierna ägnade sig åt 

oegentligheter i städerna men att han inte visste hur fullmaktsröstningen yttrade sig på 

landsbygden, därav en undersökning. Wijk fortsatte:  

Helt säkert en stor del af dem som röstat medelst fullmakt, varit personer, hvilkas 

intresse för utgången varit så ringa, att de helt säkert ej skulle besvärat sig med att 

deltaga i valet, ifall de varit tvungna att personligen rösta”. Men även att ” 

blankofullmakter, som ställts till vänners och bekantas förfogande för att användas 

efter godtycke.60  

Wijk menade att i de fall då valutgången var jämn, hade detta missbruk av fullmakter, spelat 

en stor roll i valresultatet. Wijk resonerade också att fullmaktsröstningens berättigande på 

landsbygden var möjlig, då det kunde vara långt mellan hem och urna. Dock poängterade han 

att det skulle finnas goda anledningar till att få rösta utan personlig inställelse.61 Hjalmar 

Wijks motion gick inte igenom lagutskottet med motiveringen att de gällande reglerna kring 

fullmaktsröstningen var i det stora hela tillfredställande och överensstämde med landets 

förhållande.62 

1912 bad Stockholms stadsfullmäktige riksdagen om att förbjuda fullmaktsröstning i 

Stockholm stad (kommunstyrelse i Stockholm). Detta för att det hade uppkommit missbruk i 

stor omfattning och att fullmaktsröstning endast skulle tillåtas de som inte kunde rösta med 

personlig inställelse på grund av tjänst, yrke eller sjukdom. Departementschefen förklarade att 

ett förslag kunde tas fram vid nästa års riksdag. Där skulle ett större grepp tas om vilka 

grupper som kunde undantas från personlig inställelse till val. Han hänvisade till en pågående 

 
59 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.12 
60 Wijk. H, motion 137, andra kammaren, (26/1–1908) 
61 Wijk. H, motion 137, andra kammaren, (26/1–1908) 
62 Lagutskottets utlåtande nr 29, (10/3–1908) 
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utredning hos justitiedepartementet och att denna utredning skulle sättas i samband med 

riksdagens skrivelse från 1908 som behandlade samma fråga.63  

1913 lämnade journalisten och den liberale Anders Pers från Västerås in en motion i första 

kammaren om ett förbud att rösta via fullmakt i rikets städer. Som grund för detta använde 

han Överståthållarämbetets yttrande där fullmaktsröstningen och fullmaktsvärvningen hade 

tagit sådana former i Stockholm att all fullmaktsröstning borde uteslutas. I avvägningen 

mellan att förenkla och göra valdeltagandet möjligt för fler personer mot valhemligheten så 

menade Herr Pers att ”varföre en uteslutning från valet av samtliga till personligt deltagande 

däri förhindrade sannolikt ej komme att nämnvärt inverka på valets utgång”.64 

1913 lade även redaktören Hjalmar Enderstedt från Borås, också liberal, in en motion i andra 

kammaren som också fokuserade på fullmaktsindrivning i städerna. Han motionerade om 

begränsning av fullmaktsröstandet i städerna, både i landstingsval och till stadsfullmäktige. 

Enderstedt menade att det bedrevs en hätsk fullmaktsindrivning och att det parti som vinner 

val är det parti som lyckas driva in flest fullmakter. I sin motion gav Enderstedt exempel på 

hur fullmakterna drevs in. Det kunde vara främmande människor som trängde sig in i 

hemmen och började resonera om politik och som inte lämnade förrän de hade fått sin 

fullmakt. Det kunde också vara en husbonde eller arbetsgivare som tvingade sina 

underlydande om deras fullmakter. Dessa vågade i sin tur inte göra annat än att låta honom få 

dem.65 

Enderstedt fortsatte i sin motion att förklara att de uppgifter som fullmaktsindrivarna hade 

använt mot sina motståndare i valet hade varit oriktiga och vilseledande. De hade inte dragit 

sig från att måla upp sina meningsmotståndare på fulaste sätt. De hade särskilt vänt sig till de 

personer som var minst bevandrade i dagspolitiken och skrämt upp dem med att svartmåla 

meningsmotståndaren. Eftersom personen inte var i stånd att kunna bedöma denna 

svartmålning hade den i fruktan lämnat ifrån sig fullmakten till indrivaren. Det har också 

förkommit att personer, i god tro, lämnat ifrån sig sin röst till ett parti men i slutändan har den 

hamnat hos ett annat parti. På detta sätt är det inte bara de mindre bevandrade i dagspolitiken 

som drabbats, utan även de som lämnat ifrån sig sin fullmaktsröst i fullt politiskt 

medvetande.66  

Enderstedt ansåg också att fullmaktsmissbruk hade nått sin kulmen med det proportionella 

valsättet och de skarpt uppdragna partigränserna. Rätten till fullmaktsröstningen borde därför 

begränsas till de som inte kunde rösta på grund av tjänst, yrke eller sjukdom. Han tyckte även 

 
63 Kungl. Maj:ts nåd proposition nr 185, (1913), s.55  
64 Pers. A, motion 69, första kammaren, (26/1–1913) 
65 Enderstedt. H, motion 107, andra kammaren, (25/6–1913) 
66 Enderstedt. H, motion 107, andra kammaren, (25/6–1913) 
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att det kunde finnas anledning, precis som Hjalmar Wijks motion från 1908, att göra skillnad 

på stad och landsbygd. Detta för att avstånden och uppoffringen för den som bor på 

landsbygden var större än för de som bodde i städerna.67 

Både Pers och Enderstedt motioner avslogs av KU med motiveringen att justitiedepartementet 

hade lagarna om fullmaktsröstning under utredning och skulle komma med förslag under 

följande års riksdag. Däremot höll KU med båda motionärerna i sak.68 

Under 1912 och 1913 började även frågan om inte äkta makar skulle kunna få rösta för 

varandra via fullmakt. I veckotidningen Idun från 1913 kunde en artikel läsas om ett förslag 

om hur en väg fram till allmän och lika rösträtt kunde se ut, och hur fullmaktsröstningen för 

äkta makar kunde vara en del av denna lösning. Idun var en praktisk veckotidning för 

husmodern men utvecklades under början av 1900-talet till att betona kvinnans roll i 

samhället.69 I denna tidning skrev Dr Hilding Barkman i sin artikel ”Två villkor för politisk 

rösträtt” att för att få igenom den allmänna rösträtten krävdes det i dåvarande politiska läge, 

en kompromiss med den kvinnliga rösträttens motståndare. Argumentet han gav för att gå 

med på en kompromiss är att ett litet framsteg, är bättre än inget framsteg. Förslagen Dr 

Barkman gav var att kompromissa bort valbarheten för kvinnor till riksdagen. Det andra 

förslaget var att kvinnan genom sitt äktenskapsförord gav upp sin rösträtt till mannen, så länge 

de var gifta.70 

Förslaget med äktenskapsförordet menade Dr Barkman att fullmaktsröstningen kunde vara 

metoden där kvinnan överlät sin röst åt mannen. Om lagen om att äkta makar fick rösta för 

varandra skulle bli verklighet menade Dr Barkman att detta var en väg för kvinnan att skydda 

sig från påtryckningar av mannen genom att avsäga sin rösträtt innan giftermålet. På detta sätt 

kunde kvinnan bli fri från påtryckningar och ingrepp i hennes självbestämmelse.71  

1914 motionerade Karl Staff, Nils Edén och andra liberaler, i andra kammaren om förbud mot 

fullmaktsröstning i städer, köpingar och municipalsamhällen. Här framhåller motionärerna 

också missbruk av fullmakter, speciellt i städerna. De ansåg att personer anställdes och fick 

betalt för varje värvad fullmakt. Detta, menade motionärerna gick emot hela principen av det 

som valförrättningen var till för att skydda, nämligen valhemligheten. De förklarade att i 

städerna där människor bodde så tätt inpå varandra och hade korta avstånd till valurnan fanns 

det ingen anledning att fullmaktsrösta. Därför kunde fullmaktsröstningen tas bort helt i städer. 

Gällande municipalsamhällen och köpingar ansåg motionärerna att de var jämförbara med 

 
67 Enderstedt. H, motion 107, andra kammaren, (25/6–1913) 
68 Konstitutionsutskottets utlåtande nr 20, (24/5–1913) 
69 Göteborgs Universitetsbibliotek, http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/idun/ (hämtad 25/12–2019)  
70 Idun, (9/3–1913), s.152, Göteborgs Universitetsbibliotek:  
http://www2.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1913/pdf/1913_10.pdf (hämtad 25/12–2019) 
71 Idun, (9/3–1913), s.152, Göteborgs Universitetsbibliotek:  
http://www2.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1913/pdf/1913_10.pdf (hämtad 25/12–2019) 

http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/idun/
http://www2.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1913/pdf/1913_10.pdf
http://www2.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1913/pdf/1913_10.pdf
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städerna och att fullmaktsröstningen även kunde tas bort där. Motionärerna påpekade att det 

kunde finnas missbruk på landsbygden men att de avstånden och den tid som det krävdes, för 

de som bodde avskilt, att gå och rösta, var fullmakter en lättnad och nödvändighet för att 

kunna utöva sin rösträtt.72 

1914 lade också bleckslagaren Herman Kvarnzelius från Falun med andra liberaler en 

motion i första kammaren som såg i princip likadan ut som Staafs motion från samma år. 

Här kan ses ett samarbete med de liberala politikerna i andra kammaren då motionerna 

nästan är identiska. Båda motionerna ville förbjuda fullmaktsröstning i städer, 

municipalsamhällen och köpingar. Kvarnzelius tog även upp ett internationellt perspektiv. 

Han sa att i våra grannländer krävdes en styrkt anledning för att kunna rösta utan personlig 

inställelse. Motionärerna hänvisade också till konstitutionsutskottets utlåtande från 1913 där 

förslag på ändring om fullmaktslagarna skulle tas upp på 1914 års riksdag. Detta såg nu inte 

ut att hända och det krävdes förändringar för att få bort fullmaktsfusket, enligt 

Kvarnzelius.73 

KU 1914 höll med motionerna från Staaf och Kvarnzelius. De tog upp i sitt utlåtande att i 

mer än 47 av de 52 städer, som stod med i den bifogade tabellen i Kvarnzelius motion, 

under stadsfullmäktigevalen 1912, hade mer än varannan personligen röstande fungerat 

som fullmaktsombudombud. Bara dessa omständigheter tydde på att fullmaktsröstningen 

hade gått långt bort från det som den avsedd till. Trots detta gick inte motionerna igenom. 

KU menade att de höll med om beslutet från 1913. Frågan måste utredas ordentligt.74  

Ändrade fullmaktslagar 1918–1920 
Fullmaktslagen ändrades slutligen med allmänna rösträttens införande 1918 vid den urtima 

riksdagen. Men dock bara provisoriskt. Här slogs fast att en röstberättigad fick föra en annan 

röstberättigads talan via fullmakt. Utöver detta fick även makar obehindrat föra varandras 

talan via fullmakt. Det nya i denna lag i förhållande till den gamla fullmaktslagen var 

skrivelsen att makar obehindrat fick rösta för varandra. Regeringens syfte med denna lag var 

inte att utvidga lagen om fullmakter utan de antog denna lag med skepsis, och bara som en 

provisorisk lag under 1919. Utskottet hade lagt in detta som förslag till 

övergångsbestämmelser och statsminister och liberalen Nils Edén beskriver i den slutgiltiga 

debatten i första kammaren den 17 december att detta inte godkänts av regeringen och 

fortsatte: 

 

 
72 Staaf. K. et al, motion 64, andra kammaren, (28/5–1914), s.8–15 
73 Kvarnzelius. H. et al, motion 49, första kammaren, (28/5–1914), s.14 
74 Konstitutionsutskottets utlåtande nr 16, (7/8–1914), s.13–17 
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Jag kan inte underlåta att uttala, att detta tillägg inom regeringen väckt 

betänkligheter, emedan fullmaktsväsendet redan i sin nuvarande form givit upphov till 

uppenbara missbruk och en utvidgning synes stå i strid med berättigade krav på en 

grundlig revision av hela denna för Sverige egendomliga form för rösträtts 

utövande.75 

Som förklaring till att fullmaktslagarna utvidgades menade Edén att regeringen utgick från att 

den gällande lag var tillräcklig tills en ny lag stiftades vid nästa års riksdag, då ett 

helhetsgrepp om frågan skulle tas.76 

Men även under riksdagsåret 1919 kom inte frågan upp för behandling och regeringen ansökte 

om ett förlängande av dessa provisoriska lagar. De ville även att dessa skulle gälla under 

1920. KU tyckte inte att de provisoriska lagar skulle förlängas. De hänvisade till de senaste 

kommunala valen 1919, som visade att missbruket av fullmakter hade fortsatt.77 I SCB:s 

statistik för de kommunala valen 1919 framkommer det, precis som KU hävdade, att 

fullmaktsröstningen var i större omfattning än förut och anledningen till detta var de 

provisoriska fullmaktslagarna och den nya rösträttens införande.78  

Motioner angående fullmaktsröstningen som hade lagts i båda kamrarna sedan 1908 har 

kommit från de liberala politikerna.  Hur högern och vänstern ställde sig i frågan kan urskiljas 

i andra kammaren 1919 när det diskuterades om dessa tillfälliga lagar gällande äkta makars 

rätt att obehindrat rösta för varandra, även skulle förlängas under 1920.  

Under debatten i andra kammaren avstyrkte socialdemokraten Herr Larsson från Västerås 

regeringens ansökan om att skjuta upp de tillfälliga fullmaktslagarna med motiveringen: 

Äkta makar ha ju såsom bekant, vilket också utskottet i sin motivering anfört, enligt de 

allmänna bestämmelserna för fullmaktsröstning rätt att rösta för varandra, då varje 

röstberättigad äger rätt att enligt dessa bestämmelser genom fullmakt utöva rösträtt 

för annan röstberättigad. Vad man sålunda här påyrkar är en tilläggsröst för äkta 

makar.79 

Ett annat yttrande i andra kammaren 1919 kom från Socialdemokraten och prästen Herr 

Hallén: 

Det är, som man kallat det, en kapplöpning efter fullmakter. Och denna kapplöpning 

blir desto mer vidrig och motbjudande, som den alltid kommer att inrikta sig på de 

 
75 Urtima riksdagen 1918, första kammaren nr 10, (17/12–1918), s.9 
76 Urtima riksdagen 1918, första kammaren nr 10, (17/12–1918), s.9 
77 Konstitutionsutskottets utlåtande nr 26, (26/4–1919), s.4f 
78 SCB, kommunala valen 1919, s. 28–29 
79 Riksdagens protokoll 1919, andra kammaren nr. 45, (7/5–1919), s.9f 
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politiska analfabeterna. Det mest vidriga är, att det icke enbart är kvinnorna, som 

utsättas därför, utan det är de gamla och orkeslösa i vårt land, som nästan 

systematiskt föras bakom ljuset.80 

Han menade även att fullmaktsjagande kunde inget parti svära sig fri från och bekämpandet 

av detta missbruk borde vara av högsta politiska och moraliska rang.81 

Högerpolitikern Herr Norman högern anförde:  

Den grund som Kungl. Maj:t står på i denna fråga, då den framlagt denna proposition 

till riksdagens avgörande, synes mig emellertid, vara synnerligen fast och hållbar. Det 

är väl av alla erkänt, att det är synnerligen lämpligt att låta äkta makar beredas 

tillfälle att utöva rösträtt för varandra.82 

Fängelsedirektören och den liberale Ulrik Leander svarar: 

Här gäller det egentligen att taga ett steg att få bort fullmaktsröstningen i allmänhet. 

Ty att denna bör avskaffas borde vi väl alla vara ense om. Den verkar 

demoraliserande på alla partier, och man måste tycka, att just det parti (högern), som 

här ofta uppträder som sedernas vårdare, borde vara emot fullmaktsröstningen på 

grund av de ganska sorgliga erfarenheter man gjort rörande densamma.83 

1919 förlängdes de provisoriska lagarna att också gälla under 1920, trots att KU inte höll med 

regeringen om en förlängning eller ett utvidgande av fullmaktslagarna.84 Denna fråga verkade 

splittra regeringspartierna. Av de som yttrade sig i debatten var alla liberaler och 

socialdemokrater emot en förlängning medan alla högerpolitiker var för. Dock skall påpekas 

att förfrågan om ett uppskov av fullmaktslagarna kom från regeringen, som var en koalition 

mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Eftersom uppskovet gick igenom måste högern 

fått med sig några politiker från regeringspartierna då högern satt i minoritet i andra 

kammaren.85 

1920 röstades en ny fullmaktslag igenom. Riksdagen höll med om att 

fullmaktsröstningen i hög grad borde begränsas och att den, där den behövdes, regleras 

på ett sätt som inte gynnade missbruk. Det beslutades att makar fick rösta obehindrat för 

varandra och att personer som jobbade inom vissa yrken fick rösta utan personlig 

inställelse. De stora skillnaderna i den nya lagen var att skrivelsen om att en 

 
80 Riksdagens protokoll 1919, andra kammaren nr. 45, (7/5–1919), s.15 
81 Riksdagens protokoll 1919, andra kammaren nr. 45, (7/5–1919), s.15 
82 Riksdagens protokoll 1919, andra kammaren nr. 45, (7/5–1919), s.9 
83 Riksdagens protokoll 1919, andra kammaren nr. 45, (7/5–1919), s.16 
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röstberättigad kunde avlägga en annan röstberättigades röst togs bort och att 

fullmaktsröstning byttes ut med valförsändelse.86 

Beslutet gjorde ingen skillnad på hur förhållanden var i städerna och på landsbygden. Som 

motivering till detta angav regeringens proposition som blev antagen, att även om missbruket 

i städer varit i större omfattning så kunde inte missbruk på landsbygden räknas bort helt. 

Dessutom var det bara en tidsfråga innan städernas missbruk skulle nå ut till landsbygdens 

väljarkår.87 

Istället koncentrerades fullmaktsdebatten under riksdagsprocessen 1920 till stor del av 

vilken metod som skulle användas när man röstade utan personlig inställelse. De två 

alternativ som fanns att välja på var att rösta via fullmakter eller via valförsändelse. Under 

debatterna i både första och andra kammaren var alla riksdagspartier eniga om att 

missbruket med fullmakter skulle bekämpas. De var även eniga om vilka grupper som skulle 

tillåtas fullmaktsrösta. Det fanns en del högerpolitiker och liberaler som tog upp att de även 

ville se sjukdom som en anledning att kunna fullmaktsrösta, dock bifölls inte detta av 

riksdagen.88  

Fullmaktsförfarandet 
Kring fullmaktsröstningen fanns inte bara ett regelverk för vem som fick fullmaktsrösta utan 

även hur fullmaktsproceduren skulle se ut. Med lagen från 1862 skulle fullmakten skrivas av 

utställaren själv och förse valsedeln med sitt sigill eller skrivas under av utställaren med två 

vittnen närvarande. Förfarandesättet var i huvudsak detsamma fram till riksdagen 1920.89 

1920 ändrades lagen till från tidigare lag att äkta makar kunde fullmaktsrösta för varandra och 

att särskilda yrken såsom militärtjänstgöring, var på sjön, jobbade inom järnvägen och 

tullverket fick rösta utan personlig inställelse.90 Skillnaden från tidigare lag var att en 

röstberättigade skulle kunna lägga en fullmakt från en annan röstberättigade person togs bort 

och att fullmaktsförfarandet ändrades från fullmakter till valförsändelser.91  

Skillnaden på valförsändelse och fullmakt var att valförsändelsen krävde vittnen från de 

kommunala myndigheterna samt att valsedeln skulle läggas i ett kuvert i enrum. Detta för att 

behålla valhemligheten så långt som var möjligt.92  

Att det har funnits politisk oenighet om fullmaktsförfarandet syns tydligt i 

riksdagsprotokollen från 1920 och framåt. I både första och andra kammaren debatterades 

 
86 Riksdagens skrivelse, nr 392, (15/6–1920) 
87 Kungl. Maj:ts proposition nr 286, (1920), s.44 
88 Riksdagens protokoll 1920, andra kammaren nr 70, (2/6–1920), s.54–66 

    Riksdagens protokoll 1920, första kammaren nr 59, (5/6–1920), s.5–9 
89 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.11f 
90 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.105 
91 Riksdagens skrivelse, nr 392, (15/6–1920), s.21–25 
92 Riksdagens skrivelse, nr 392, (15/6–1920), s.22 
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lagförslaget. Beslutet att fullmaktsröstning endast skulle gälla äkta makar och vissa 

yrkesutövare rådde det ingen strid om. Man kan dock se att fullmaktsförfarandet var en 

höger – vänsterfråga, främst mellan Socialdemokraterna och högern.93 Högern ville gå på de 

Kommunalförfattningssakunnigas linje, att fullmaktsröstningen skulle vara precis som 

innan. Att budet gick till vallokalen under valdagen med fullmakten.94 Argumentet för detta 

var att människor var invanda med fullmaktsröstning i den nuvarande form och det skulle ta 

tid för dem att lära sig ett nytt system. De menade också att inskränkningen av grupper som 

fullmaktsröstade räckte för att förebygga missbruket av fullmaktsröstningen. Högern anförde 

också att valförsändelse försvårade förfarandet för äkta makar mer än vad som behövdes och 

hänvisade till att förtroendet mellan äkta makar inte krävde denna komplicerade procedur.95 

Socialdemokraterna motsatte sig detta förfarande och menade på att förfarandet hade varit en 

stor faktor till att fullmaktsröstningen kunnat missbrukas. De ville hellre se valförsändelse 

som metod. Detta också för att regeringen redan hade ett beslut från 1919 på att denna metod 

skulle användas vid val till riksdagens andra kammare.96 Det var också denna proposition som 

riksdagen biföll.97   

Fullmaktsförfarandet delade dock det liberala partiet. En del av dem höll med högern och en 

del höll med Socialdemokraterna. Dock måste en stor del av liberalerna gått på regeringens 

linje då regeringsmakten under första halvan av 1920 bestod av enbart Socialdemokraterna i 

minoritet, med tidningsmannen Hjalmar Branting som statsminister. Detta innebar att 

Socialdemokraterna i egen regi inte kunde få igenom fullmaktslagarna utan stöd från 

Liberalerna.98 

Redan året efter, 1921, togs frågan upp i motioner både i första och andra kammaren. 

Motionerna tog upp att fullmaktsröstningen var för invecklad för äkta makar. Lantbrukaren 

från Lantmanna- och borgarepartiet C. O. Johanson i Huskvarnas motion i andra kammaren 

menade att det fanns ett stort missnöje med lagen då den hindrade mer än den hjälpte. 

Grundsatsen i denna lag skulle vara att det fanns ett förtroendeförhållande mellan äkta makar 

och att de måste kunna rösta för varandra via fullmakt.99 Denna motion gick inte igenom då 

 
93 Riksdagens protokoll 1920, andra kammaren nr 70, (2/6–1920) 

    Riksdagens protokoll 1920, första kammaren nr 59, (5/6–1920) 
94 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.48 
95 Riksdagens protokoll 1920, första kammaren nr 59, (5/6–1920) s.5–9 

    Riksdagens protokoll 1920, andra kammaren nr 70, (2/6–1920), s.54–66 
96 Kungl. Maj:ts proposition nr 286, (1920), s.48 
97 Riksdagens skrivelse, nr 392, (15/6–1920), s.4 
98 Riksdagens protokoll 1920, första kammaren nr 59, (5/6–1920), s.5–9 

     Riksdagens protokoll 1920, andra kammaren nr 70, (2/6–1920), s.54–66 
99 Johanson. C.O. et al, motion nr 177, andra kammaren, (20/1–1920) 



24 

 

KU ansåg att dessa lagar var så nya, att erfarenheter om deras verkningssätt inte kunde 

dras.100  

Äkta makar och fullmaktsröstning 
Gällande makars rätt att rösta för varandra yttrades vid 1912 års riksdag. Det ansågs att 

denna regel var nödvändig då två makar, i vissa fall, hade svårt att ta sig till vallokalen 

samtidigt för att någon av dem var tvungen att stanna hemma med barn och hushåll. Detta 

gällde också speciellt de med långt avstånd till urnan. Det visade sig också att i våra 

grannländer, speciellt på den norska landsbygden, att kvinnorna var de som stannade hemma 

och avstod från att rösta.101 I herr Johanson motion från 1921 togs fullmaktsröstningen upp 

som en naturlig utveckling av den allmänna rösträttens införande. Han menade att 

fullmaktsröstningen var ett sätt att likställa kvinnan med mannens medborgerliga ställning. 

Det visade sig i kommunvalen 1919 att äkta makars rätt att obehindrat rösta för varandra 

tillsammans med att en röstberättigad person fick avlägga en fullmaktsröst för en annan 

röstberättigad person, medförde att en av makarna även kunde fullmaktsrösta för en tredje 

person.102 

Delsammanfattning Fullmaktsröstning 
Sammanfattningsvis kan sägas att fullmaktsröstningen har i sig själv ett inbyggt problem för 

den inkräktar på valhemligheten och är omöjlig att få helt rättssäker. Fullmaktsröstningen har 

varit ett problem redan innan urtima riksdagens tillfälliga fullmaktslag 1918. Den stora 

skillnaden var att med den allmänna rösträttens införande 1918 fick fler grupper i samhället, 

som inte varit vana att gå och rösta, nu chansen att kunna nyttja sin rösträtt. Enderstedt tog 

upp i sin motion 1913 att fullmaktsvärvningen oftast riktade sig mot de som var mindre 

bevandrad i dagspolitiken.103 De nya grupper som inte hade vanan inne att gå och rösta, kunde 

utnyttjas till fullmaktsröstning, både genom lögner och ekonomisk ersättning. 

 Den andra skillnaden var att 1919 fick äkta makar rösta obehindrat för varandra. 

Tillsammans med skrivelsen att varje röstberättigad person fick föra talan för en annan 

röstberättigade person, öppnades det upp för fullmaktsröstning för en tredje person. Nu var 

det möjligt för de som var gifta att samtidigt kunna obehindrat fungera bud för sin make, 

och fungera bud för en tredje person. Begreppet obehindrat innebar i lagtexten att maken 

fortfarande kunde utöva rösträtt för mer än en röstberättigad. Trots en stark opinion i 

riksdagen för en inskränkning av fullmaktsröstandet kom den tvärtom att, tillfälligt, 

utvidgas under 1919.104 

 
100 Konstitutionsutskottets utlåtande nr 33, (5/5–1920) 
101 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.21 
102 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.21 
103 Enderstedt. H, motion 107, andra kammaren, (25/6–1913) 
104 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.21 
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Argumenten för lagförslaget 1920 grundade sig på flera saker. Dels att alla, speciellt äkta 

makar, i så stor utsträckning som möjligt, skulle kunna utöva sin rösträtt, och dels, att göra 

det praktiska förfarandet så säkert som möjligt och få bort fullmaktsmissbruket. Här vägdes 

även in att effektiviteten i valsystemet inte fick bli allt för lidande.105 Trots att politikerna 

och flera motionärer som t.ex. Karl Staaf och Herman Kvarnzelius, framhåller att det 

förekom oegentligheter med fullmakter, och speciellt i städerna, valde riksdagen att inte 

skilja på stad och landsbygd i lagtexten. Den nya fullmaktslagens syfte var att komma åt 

missbruket oavsett om det skedde i stad eller ute på landsbygden.106  

Detta leder fram till frågor om fullmaktsröstningen som bara kan besvaras genom empiriska 

undersökningar i lokala arkiv. Hur påverkade de provisoriska lagarna från 1919 

fullmaktsröstningen på kommunal nivå i jordbrukskommunen Tryde och i handelsstaden 

Halmstad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.52 
106 Staaf. K. et al, motion 64, andra kammaren, (28/5–1914), s.8–15 

     Kvarnzelius. H. et al, motion 49, första kammaren, (28/5–1914), s.14 

     Kommunalförfattningssakunnigas betänkande, (20/1–1920), s.36 
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6. Halmstad och Tryde- En historisk bakgrund 
Halmstad och Tryde kommun ligger båda i södra Sverige. Halmstad ligger längs ån Nissan 

med sin hamn och sin historik som både stor handelsstad och militärstad. Tryde ligger i södra 

Skåne och är i grunden ett jordbrukssamhälle som växte väldigt snabbt från en fattig by till en 

köping i början på 1900-talet. 

Tryde  
Området runt Tryde kommun bestod av flera smågårdar som under 1800-talet slogs ihop till 

större enheter. Detta för att befolkningstillväxten ökade markant och industrialiseringen 

krävde en rationalisering av jordbruket. Det blev allt svårare att kunna livnära sig på 

jordbruket och människor begav sig in till de växande byarna som hade börjat samla på sig 

hantverkare och industrier. Trots att det fanns andra viktiga orter i närheten, såsom Tryde och 

Skåne Tranås var det i den lilla fattiga frälsebyn, Tomelilla, som järnvägen skulle dras till.107  

Tomelilla visade sig ligga strategiskt bra och mycket snabbt började hantverkare och 

handelsmän bosätta sig i närheten av järnvägen. Detta gjorde att samhället växte väldigt 

snabbt och fick municipalrättigheter i slutet av 1800-talet. Att upptas som municipalsamhälle 

innebar att Tomelilla fick ta över vissa befogenheter såsom brandförsvar men låg fortfarande 

under Tryde landskommun.108   

1919 bestod Tryde kommun av byarna Tryde, Everöd, Sälshög, Tomelilla samt Kåseholms 

gård. 1906 hade Tomelilla fått tillstånd av kungl. Maj:t att vid senare tidpunkt, kunna bilda en 

köping. Detta innebar att Tomelilla hade som mål att bryta sig ur Tryde landskommun och 

bilda en egen kommun.109 Skillnaden mellan municipalsamhälle och köping är att ett 

municipalsamhälle alltid är tvungen till att tillhöra en landskommun medan i begreppet 

köping ingår det att orten blir en egen kommun.110 Denna process blev en långdragen historia 

och Tomelilla blev inte en köping från 1921 och banden med Tryde bröts inte helt från 

1926.111 

Politiskt var det liberalen och veterinären Gustav Svensson som var kommunalordförande både 

innan och efter valet 1919. Han satt även i riksdagens första kammare 1914 som liberal.112 I 

Tryde kommun var han skriven under vallistan För samhället som var en borgerlig/liberal 

samlingslista. Eftersom partiväsendet inte var så utvecklat 1919 så innebar det att olika 

 
107 Tomelilla kommun, https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/om-tomelilla/var-historia (hämtad 21/11–2019) 

      Boken om Tryde Socken, (2000), s.142 
108 Lindelöf. P, (2019), s.9 
109 Tomelilla 1916–1940, (1998), s.2f 
110 Nydahl. E, (2012) s.191 
111 Tomelilla 1916–1940, (1998), s.2 
112 Norberg. A, Tjerneld. A, Asker. B, (1986) s.97, 151 
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grupperingar kunde gå ihop till en gemensam lista. Det fanns till och med de kommuner där alla 

folkvalda var uppställd under en och samma vallista inför kommunalvalen.113 

Halmstad 
Halmstad ligger intill ån Nissan i Halland. Det råder olika meningar om hur staden kom till 

men den tros först ha legat beläget en bit in mot landet än var stadens centrum är idag. Staden 

började växa där kommunikationslederna från Småland och Skåne möttes vid Nissanåns 

västra sida.114 Denna mötesplats blev sedermera ett torg och byggandet kring detta torg tog 

fart.115 Det är också oklart när Halmstad räknades som stad. Privilegiebrev som utfärdades på 

1320-talet visar på att Halmstad vid denna tid fått benämningen torgstad och hade både 

rådmän och borgmästare.116 Innan 1400-talet hade Halmstad inte spelats någon större roll i 

regionen. Men på grund av sin geografiska position med smidiga färdvägar från både Sverige, 

Norge och Danmark så fungerade Halmstad som en viktig mötesplats under Kalmarunionen 

där ledare för dessa länder möttes under Danmarks kungadöme.117 

Från mitten av 1800-talet ökade Halmstads befolkning kraftigt. Anledningen till detta är som i 

så många andra städer, på grund av industrialiseringen, urbaniseringen och järnvägens 

tillkomst. Urbaniseringen gjorde att hela nya områden i Halmstad befolkades av arbetare och 

av järnvägens tjänstemän.118 

Både hamnen och järnvägen var viktiga faktorer för Halmstads utveckling. Det var viktigt i 

denna region att vara först med transportförbindelser då det rådde konkurrens mellan flera 

olika städer. Andra städer som slogs om transportmarknaden i regionen var Varberg och 

Falkenberg. Första järnvägssträckan blev klar 1877 mellan Halmstad och Värnamo som sedan 

succesivt byggdes ut med sträckor både norr och söderut.119 

Järnvägens tillkomst medförde att nya industrier kom till och de gamla industrierna kunde 

utöka sin verksamhet. Detta ställde krav på en större hamn för både export och import av 

varor. De gamla segelfartygen byttes bort mot de stora ångbåtarna. Den första stora 

utbyggnaden av hamnen var klar i slutet 1800-talet och gav arbete till många arbetare som 

främst kom från regionen.120  

Folkrörelserna började etablera sig i Halmstad i slutet på 1800-talet. Först ut var frikyrko-och 

nykterhetsrörelsen. Lite senare in på 1900-talet kom arbetarrörelsen. De hade initialt svårt att 

få sina röster hörda politiskt då staden dominerades av högern som gjorde allt för att hålla mot 

 
113 Östberg. K, (1996), s.101 
114 Kindman. A, (1946), s.11f  
115 Kindman. A, (1946), s.22 
116 Kindman. A, (1946), s.15 
117 Kindman. A, (1946), s.22f 
118 Kindman. A, (1946), s.134ff 
119 Öhngren. B, (1987), s.55  
120 Nilsson. T, Öhngren. B, (1987) s.552 
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dessa rörelser. Det var inte från kommunvalet 1910 som vänstern gjorde en betydande 

inbrytning i den konservativa politiska miljön.121 

I kommunvalet 1919 fick inget parti egen majoritet. Socialdemokraterna gick starkt framåt 

och fick 16 mandat, De Frisinnade backade till 10 mandat och De Borgerliga blev de stora 

förlorarna och slutade på 14 mandat. Till kommunalordförande valdes socialdemokraten Otto 

Brodin och i Drätselkammaren fick högerpolitikern Per Bengtsson sitta kvar.122 

7. Pressen och fullmaktsröstning 
En genomgång av lokal press i form av tidningarna Halland och Ystad allehanda, visar hur 

pressen engagerades i valrörelsen 1919 som ett forum för information, debatt och som en 

aktör i valrörelsen.  

Gällande Tryde kommun har jag funnit en liten artikel den 1 april 1919 i Ystad Allehanda, 

som var en liberal tidning och tog ställning för det Frisinnade partiet. I den artikeln står att det 

hade varit en god tillslutning i kommunvalet i Tryde. Här beskrivs även att alla arbetarpartiets 

kandidater, som benämns som ”oansvariga” kom in i fullmäktige. Men skribenten hoppas på 

att de ”känner sitt ansvar och verka i överensstämmelse därmed”.123  

I övrigt nämns inte kommunvalet i Tryde mer än kungörelser om tid och plats för valet. Ystad 

Allehanda koncentrerar sig i stort på stadsfullmäktigevalet i Ystad. Denna brist på information 

om Tryde kan bero på att det var landsbygd och ett par 

mil från den plats där Ystad Allehanda gjordes. Däremot 

i tidningen Halland, en konservativ tidning, hittar jag 

flera artiklar om kommunvalet 1919 i Halmstad. I den 

kan jag få fram dels det polariserade klimatet och dels 

hur det uppmanades att använda fullmakter.  

I en ”kom ihåg” spalt i Halland från dagen innan den 

första valdagen, den 20 mars 1919, uppmanade 

tidningen alla medborgare att gå och rösta och att 

medföra en fullmakt.124 Detta verkar inte vara något 

ovanligt under detta val då Ystad allehanda hade 

liknande uppmaning i löpande text, fast då riktat mot  

De Frisinnade väljarna.125 

 
121 Nilsson. T, Öhngren. B, (1987) s.561ff 
122 Hallandsposten, (5/10–2018), https://www.hallandsposten.se/familj/v%C3%A5r-historiska-stad/valet-d%C3%A5-kvinnorna-fick-

h%C3%B6ja-sin-r%C3%B6st-1.9724676 (hämtat 26/12-2019) 
123 Ystad Allehanda (YA), (1/4–1919), Lunds Universitetsbibliotek, Mikrofilm 
124 Halland, (20/3–1919), Lunds Universitetsbibliotek, Mikrofilm 
125 YA, (20/3–2019), Lunds Universitetsbibliotek, Mikrofilm 

Bild 1:Uppmaning att gå och rösta samt ta med 

sig en fullmakt. Halland 20/3-1919 
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På den första valdagen, den 21 mars 1919, kan man även läsa artikeln ” Slaget är i full gång” i 

tidningen Halland. Där beskrivs om en händelse på hotell Mårtensson där skribenten beskriver 

att det bara var en sorglustig historia som ”blott var ett sätt för liberalerna att fånga röster”.126 

Vad denna händelse var framkommer inte men skribenten fortsätter:  

Ännu mera utpräglade metoder ska sedermera praktiserats. Igår skall sålunda genom 

småpojkar ha spridits löpsedlar rundt staden med uppmaning till allmänheten att 

rösta med ett visst parti. De som står bakom den Borgerliga listan, ha ej velat nedlåta 

sig till användning av några som helst importerade medel. Vi ha hoppats på att 

valmanskårens sunda förnuft skall göra sig gällande.127 

För att förstå hur fullmakterna användes kan en insändare i Halland den 25/3–1919 belysa 

förfaringssättet. I denna beskriver insändaren att den borgerliga valbyrån hade svårt att 

placera ut fullmakter och behovet av väljare från andra områden som kunde fungera som bud. 

Dessa väljare uppmanades att göra mer än sin plikt och anmäla sig till valbyrån så tidigt som 

möjligt på valdagen.128 

Intressant är att efter de kommunala valen, ser Halland valet som en vinst. De är glada över 

att Arbetarpartiet inte gick så starkt fram som de trodde, och att de själva ändå kunde hävda 

sig i det nya valsystemet.129 När Hallandsposten skriver om kommunvalet 1919, beskriver de 

att alla partier såg sig själv som segrare. Hallandsposten, som själv var för De frisinnade skrev 

1919 att de hade varit med och störtat högern, trots att De frisinnade hade förlorat mandat i 

kommunfullmäktige.130   

Tydligt är att dessa två tidningar som jag har använt från de kommunala valen 1919 var en del 

av partiernas valpropaganda. Ingenstans i Halland nämns om Arbetapartiets valmöten 

samtidigt som det i Ystad allehanda inte står något om de konservativas valkampanj. 

 

 

 

 
126 Halland, (21/3–1919), Lunds Universitetsbibliotek, Mikrofilm 
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128 Halland, (25/3–1919), Lunds Universitetsbibliotek, Mikrofilm 
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8. Halmstad och Tryde kommun – en komparativ studie 

Operationalisering 
Innan jag börjar denna komparativa studie skulle jag vilja lyfta fram ett par iakttagelser som 

kan utläsas i röstlängderna. I Halmstad kan jag utifrån fullmaktsnoteringarna se att en stor del 

av valdeltagarna var involverad i fullmaktssytemet, antingen som fullmaktsröstande eller som 

bud. Det är mer undantag att en person som röstade med personlig inställelse inte hade med 

sig en fullmakt till vallokalen. Jag vill också påpeka att i delar av Halmstads röstlängd kan jag 

genom de olika fullmaktsnoteringarna se hur äkta makar röstade för varandra. Denna tydlighet 

i noteringen finns inte i övriga Halmstads röstlängder eller i Tryde kommuns röstlängd. 

Därför kan inte en komparativ studie göras mellan dessa två kommuner gällande äkta makars 

fullmaktsröstning. 

Gällande röstlängder vill jag särskilt belysa några metodiska och källkritiska svårigheter. 

Efter genomgång av röstlängder från 1919 i flera av Skåne och Hallands städer, såsom 

Malmö, Lund, Laholm och Varberg, kan jag med säkerhet säga att det inte fanns ett bestämt 

sätt att notera fullmaktsröstningen i röstlängden på. Anledningen till detta är att uppgifter om 

fullmaktsröstning rapporterades in till SCB via ett formulär, och inte via röstlängden. Detta 

innebar att något regelverk kring noteringen av fullmakter i röstlängden inte fanns, och 

därmed inte finns noterad i alla röstlängder för detta val.131  

Som exempel på detta finns fullmaktsröstningen bara noterad i hälften av valdistrikten i 

Lund. I de valdistrikten där fullmaktsröstningen är noterad, står den inskriven i kolumnen 

anteckningar och är noterad på den person som har fungerat som bud och inte på den som 

har röstat via fullmakt. Det finns även här noterat om budet lämnat fullmakten för makar 

eller för en tredje person. I Malmös röstlängder finns inte fullmaktsröstningen noterad 

överhuvudtaget. Jag vill dock reservera mig för att det finns bockar noterade i Malmös 

röstlängder som kan beteckna fullmaktsröstning men kan också vara något helt annat.  

Slutligen vill jag även belysa Statistiska Centralbyråns (SCB) samlade statistik för de 

kommunala valen 1919. De har i sin valstatistik för 1919 skapat ett system med A och 

B kommuner. Anledningen till detta är att SCB inte hade möjlighet med alla tusentals 

lokala grupperingar att kunna urskilja om det var förtäckta partibeteckningar eller 

lokala sammanslutningar av olika politiska grupper. Detta system grundar sig i att runt 

om i landet fanns kommuner med en vallista, där samtliga valbara individer fanns med 

på. Dessa kategoriseras som B kommuner. Eftersom partipolitiken inte var så 

utvecklad 1919 så kunde det finnas flera listor där olika grupperingar samlades under. 

 
131 SCB, Kommunala valen år 1919, s.22f, 109 
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Flera listor kategoriseras då som A kommuner.132 Både Halmstad och Tryde var A 

kommuner då de hade flera olika vallistor.133 För att jämföra studiens resultat med 

SCB:s statistik om de kommunala valen 1919 är det viktigt att poängtera att det skiljer 

en hel del mellan A kommuner och B kommuner. 

Undersökning 
I denna del av studien skall jag jämföra Halmstad och Trydes fullmaktsröstning i 

kommunvalet 1919. Detta utifrån ålder, klass och kön. Med de nya tillfälliga lagarna 1918 

minskade inte missbruket och omfattningen. Det framgår tydligt bland annat av KU 1919 och 

i SCB:s statistik för de kommunala valen 1919.134 Hur såg det då ut på landsbygden och i hur 

stor omfattning skedde det i förhållande till staden? Vilka var det som röstade som röstade via 

fullmakt i Halmstad respektive Tryde? 

1919 hade Halmstad 18 759 invånare varav 10 491 av dessa var röstberättigade. 

Valdeltagandet i detta val låg på 67,2%.135 Tryde kommun var uppe i 3 326 invånare 

varav 1 950 personer var röstberättigade. Av dessa gick 71% och röstade i kommunvalet 

1919.136 

Skillnaden mellan Halmstad och Tryde gällande den totala fullmaktsröstningen var minimal. 

I Halmstad röstade 51% via fullmakt och i Tryde 50%. I jämförelse med SCB:s statistik för 

Landstingsmannavalet 1919 så ligger Halmstad på 50,2% och i Ingelstad och Järestads 

domsaga, där Tryde tillhörde, låg fullmaktsröstningen på 48,7%.137  

Ålder  
Hur invånarna i de bägge städerna fullmaktsröstade utifrån ålder är intressant för att de olika 

åldrarna representerar olika stadier i livet. Här kan det komma fram hur förstagångsväljarna 

valde att rösta. Kevin Kamphuis använder ålder i sin studie för att ge en fingervisning om det 

är medelålderns brist på tid som är avgörande eller de äldres svårighet att fysiskt kunna ta sig 

till valurnan. Dock skall sägas att ålder som variabel, inte kan med säkerhet avgöra denna 

fråga. Det finns andra variabler och faktorer som avgör tid och mobilitetsfaktorn.138 

 
132 Östberg. K, (1996), s.100 

    SCB, Kommunala valen år 1919, s.61 
133 Tryde kommun, Kommunfullmäktigeprotokoll 1919–1924, A:1, kommunfullmäktigemöte (19/5–1919) 
134 Konstitutionsutskottets utlåtande, nr 26, (26/4–1919), s.4 

     SCB, kommunala valen 1919, s.28f 
135 SCB, kommunala valen 1919, s.98 
136 SCB, folkmängdsredogörelser från församlingarnamn 1860–1972 
137 SCB, kommunala valen 1919, s.25f 
138 Kamphuis. K, (2015), s.32 
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Figur 1: Jämförande av fullmaktsröstning mellan Tryde och Halmstad kommun i kommunvalet 1919 utifrån ålder, kvinna 

 

Källa:TKCA: Röstlängd Tryde kommun 1919. Tryde kommun, Kommunalstämman, Röstlängder 1916–1919 D II:2. 

Landsarkivet i Lund: Halmstads stadsarkiv, Rådhusrätten och magistratens arkiv, röstlängder 1918–1919 (SE/LLA/10089/D 

XXX/53, SE/LLA/10089/D XXX/54, SE/LLA/10089/D XXX/55, SE/LLA/10089/D XXX/56) 

 

Gällande fullmaktsröstningen hos kvinnorna så visar tabellen på en omfattande 

fullmaktsröstning. Vi ser också, att oavsett ålderskategori, var fullmaktsröstningen mer 

omfattande i Tryde än i Halmstad. Den lägsta siffran är de kvinnor mellan 23–39 år i 

Halmstad där 55% röstade via fullmakt. Det som sticker ut mest är den omfattande 

fullmaktsröstningen hos de äldre. I Halmstad röstade 91% och i Tryde 98% av de personer 

som var 67 år och över. Vi ser också i tabellen att ju äldre individerna var, ju mer röstade de 

utan personlig inställelse. (se figur 1).  

Gällande männen i Halmstad och Tryde ser vi ett motsatt förhållande än hur det såg ut hos 

kvinnorna. I jämförelse så är fullmaktsröstningen mer omfattande i Halmstad än i Tryde, 

oavsett ålderskategori. Den minsta skillnaden ser vi i ålderskategorin 67+ år med 4 

procentenheter.  På samma sätt som kvinnorna så ser vi ett stort fullmaktsröstande hos den 

äldre generationen, både i Tryde, 59 %, och i Halmstad 63 % samt att fullmaktsröstandet 

ökar med åldern. (se figur 2). 

Både hos männen och kvinnorna i respektive kommun ser vi ett lägre deltagande via 

fullmakter hos de yngre i åldern 23–39 år. Skillnaden ligger runt 10 procentenheter mellan 

kommunerna hos de båda könen. Gällande åldern 40–66 år ser vi en större skillnad mellan 

städerna hos männen, även om det bara gäller ett fåtal procent. (se figur 1 och 2)  
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Figur 2:Jämförande av fullmaktsröstning mellan Tryde och Halmstad kommun i kommunvalet 1919 utifrån ålder, man 

 

Källa:TKCA: Röstlängd Tryde kommun 1919. Tryde kommun, Kommunalstämman, Röstlängder 1916–1919 D II:2. 

Landsarkivet i Lund: Halmstads stadsarkiv, Rådhusrätten och magistratens arkiv, röstlängder 1918–1919 (SE/LLA/10089/D 

XXX/53, SE/LLA/10089/D XXX/54, SE/LLA/10089/D XXX/55, SE/LLA/10089/D XXX/56) 

 

Klasstillhörighet 
Klasstillhörigheten är ett av argumenten för lagförändringen 1920. Med demokratins 

införande 1919 fick grupper i samhället som förut inte kunnat gå och rösta, fått börja 

nyttja sin rösträtt. Flera av motionerna i riksdagen under början 1900-talet hänvisar 

missbruket av fullmakter till politiska agenter som utnyttjade människor som inte är 

bevandrade i dagspolitiken till att lämna ifrån sig, eller sälja sina fullmakter.  

Figur 3:Jämförande av fullmaktsröstning mellan Tryde och Halmstad kommun i kommunvalet 1919 utifrån klass 

 

Källa:TKCA: Röstlängd Tryde kommun 1919. Tryde kommun, Kommunalstämman, Röstlängder 1916–1919 D II:2. 

Landsarkivet i Lund: Halmstads stadsarkiv, Rådhusrätten och magistratens arkiv, röstlängder 1918–1919 (SE/LLA/10089/D 

XXX/53, SE/LLA/10089/D XXX/54, SE/LLA/10089/D XXX/55, SE/LLA/10089/D XXX/56) 

Analysen av fullmaktsröstningen i Tryde och Halmstad utifrån klass, visar att det enbart 

skiljer ett par procentenheter i de flesta klasserna mellan kommunerna. Och att det inte visar 

en tydlig bild i vilken kommun som hade en större andel fullmaktsröster i kommunvalet 1919. 
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Den största skillnaden är Övrigt där Halmstad låg 10 procentenheter över Trydes 

fullmaktsröstning i samma kategori. Det som sticker ut i denna tabell är samma sak som kan 

kopplas till figur 1. I Övrigt -kategorin är det 80% i Halmstad och 70% i Tryde som röstade 

via fullmakt. (se figur 3) I denna kategori finns mest änkor som oftast var äldre och därmed 

räknades in i 67+ -kategorin. (se figur 1 och 2)  

I övrigt kan vi se att det är Lantbrukare och Arbetarklass som röstade, förutom Övrigt-

kategorin, mest via fullmakt. Dessa två kategorier visar på ett fullmaktsröstande på över 50%. 

(se figur 3)  

Kön 
Intresset för att i denna undersökning studera i vilken utsträckning män och kvinnor röstade via 

fullmakt är av flera anledningar. Dels så har mina tidigare studier visat att i Tryde röstade strax över 70 

% av kvinnorna via fullmakt samtidigt som det bara var strax över 20 % av männen som röstade utan 

personlig inställelse.139 Kjell Östberg menar även i sin studie att fullmaktsröstandet 1919 var en extra 

röst för mannen.140 Så det finns ett intresse av att se hur detta gestaltar sig i stadsmiljö och i 

förhållande till landsbygden. 

Figur 4: Jämförande av fullmaktsröstning mellan Tryde och Halmstad kommun i kommunvalet 1919 utifrån kön 

 

Källa:TKCA: Röstlängd Tryde kommun 1919. Tryde kommun, Kommunalstämman, Röstlängder 1916–1919 D II:2. 

Landsarkivet i Lund: Halmstads stadsarkiv, Rådhusrätten och magistratens arkiv, röstlängder 1918–1919 (SE/LLA/10089/D 

XXX/53, SE/LLA/10089/D XXX/54, SE/LLA/10089/D XXX/55, SE/LLA/10089/D XXX/56) 

Denna analys visar att fullmaktsröstningen bland kvinnor var väldigt omfattande. I Tryde röstade 73% av 

kvinnorna via fullmakt och i Halmstad röstade 67% av kvinnorna via fullmakt. Männen i de båda 

kommunerna röstade inte via fullmakt i samma omfattning som kvinnorna, 30% i Halmstad och 23% i 

Tryde.  Däremot skiljer det 7 procentenheter mellan männen i Halmstad och Tryde i röstandet utan 

personlig inställelse. (se figur 4) 

 

 

 
139 Lindelöf. P, (2019), s.22f 
140 Östberg. K, (1997), s.72 
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9. Slutsats 

Fullmaktsröstning i riksdagsdebatten 
En av denna studies frågeställningar var att ta reda på vilka politiska argument som låg bakom 

lagförändringen 1920 gällande fullmaktsröstningen. Resultatet visar på en långdragen process 

med löfte om utredningar och att flera olika argument användes för lagändringen 1920.  

Sedan början av 1900-talet inkom motioner, speciellt från liberalerna, om en begränsning av 

fullmaktsröstandet. Dessa handlade till stor del om att fullmaktsröstningen missbrukades och 

detta speciellt i städerna. Dessa motioner bifölls inte i riksdagen med motivering om att frågan 

behövde utredas.  

Med den allmänna rösträttens införande 1918 följde provisoriska övergångsbestämmelser som 

skulle behandlas under följande riksdagsår. En av dessa bestämmelser var fullmaktslagarna. 

Trots en enig riksdag, om att fullmaktslagen borde begränsas, utvidgades gällande 

fullmaktslag genom att också låta äkta makar rösta obehindrat för varandra utöver att varje 

röstberättigad kunde fungera som fullmaktsbud åt en annan röstberättigad. Motivet till denna 

utvidgning förklaras inte närmare i riksdagsprotokollen än att regeringen var skeptisk till 

denna utvidgning av lagen. Regeringen menade att den gällande lagen fungerade bra tills ett 

nytt beslut skulle tas vid nästa års riksdag.141 En möjlig tanke var att det politiska klimatet var 

så pass infekterat att regeringen fick välja sina strider. Viktigaste för regeringen under den 

urtima riksdagen 1918 var att få igenom rösträttsreformen. När den väl var genomförd släppte 

de igenom denna fråga till året efter, och avstod från en konfrontation.  

Argumenten för att begränsa fullmaktslagen 1920 var av flera anledningar. En av dessa 

anledningar var att stävja fullmaktsmissbruket runt om i kommunerna. Motioner som hade 

kommit in tog upp att det speciellt i städerna förekommit fullmaktsvärvning och missbruk av 

fullmakter. Insamlandet av fullmakter riktade sig i stor del till de invånare som inte var så 

insatta i dagspolitiken. Att det fanns övertalare som gick runt och knackade dörr förekom i 

valkampanjer. Detta var ett effektivt sätt att komma åt de grupper som inte var vana att gå och 

rösta. Denna grupp var enklare att påverka i den riktning som fullmaktsindrivaren ville.142  

Partiernas och de politiska grupperingarnas upptryckning av fullmaktssedlar tillsammans med 

uppmanandet till väljarkåren att använda dessa förekom i sådan stor omfattning att 

fullmakterna som kommit in till respektive partis valbyrå, hade svårigheter att placeras ut på 

grund av brist på bud och tid. Genom att begränsa lagen till äkta makar och vissa 

yrkesgrupper kunde fullmaktsmissbruket till stor del stävjas.143 

 
141 Urtima riksdagen 1918, första kammaren nr 10, (17/12–1918), s.9 
142 Downs. A, (1957), s149, 139-140 
143 Nydahl. E, (2010), s.169 

     YA, (20/3–2019), Lunds Universitetsbibliotek, Mikrofilm 
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Ett annat argument var att förenkla för äkta makar som hade det svårt, att samtidigt lämna 

hemmet för att gå och rösta. Detta var huvudgruppen av de grupper som diskuterades under 

riksdagsdebatten 1920. Att denna grupp skulle få rösta utan personlig inställelse rådde det 

ingen oenighet om mellan riksdagspartierna. Intressant var att könsaspekten i denna fråga inte 

togs upp. Begreppet enklare för äkta makar visade sig i valet 1919, och enligt Kjell 

Österberg, var en extra röst för mannen. Det framkommer även i denna studie att kvinnornas 

fullmaktsröstning, oavsett Halmstad eller Tryde, var mycket mer omfattande än mannens.144 

Förutom äkta makars rätt att rösta för varandra lagstiftades det också om att vissa 

yrkesgrupper skulle kunna rösta utan personlig inställelse. Även denna lag var en stark 

begränsning av fullmaktslagen då den silade ner den allmänna regeln att varje röstberättigad 

kunde avlägga en annan röstberättigades röst till att enbart gälla de grupper som verkligen 

behövde fullmaktsröstning. Argumentet för denna lag var att de som jobbade inom de utvalda 

yrkena, inte alltid kunde vara i vallokalen under valdagen. 

I beslutet 1920, gjordes det ingen skillnad på stad respektive landsbygd. Syftet var att komma 

åt missbruket av fullmakter oavsett om det skedde i städerna eller ute på landsbygden. 

Slutligen gällande fullmaktsförfarandet, valdes metoden valförsändelse istället för fullmakt. 

Detta innebar ett starkare regelverk för hur valsedeln skulle lämnas över till valförrättningen. I 

denna fråga rådde det oenighet om i riksdagen. Högern och vissa liberaler ansåg att detta 

komplicerade sätt var onödigt gällande äkta makar. Det fanns ett förtroende mellan makar 

som gjorde att fullmakter var den bästa metoden. Socialdemokraterna menade i sin tur att 

valförsändelse som metod redan antagits av riksdagen gällande riksdagsvalet och att det blev 

förvirrat om flera metoder användes i de olika valen. De hävdade också att valförsändelsen på 

bättre sätt än fullmakten, gick i linje med bevarandet av valhemligheten. Det var också den 

senare linjen som bifölls av riksdagen 

   

 

 

 

 

 

 
144 Östberg. K, (1997), s.72 

     Lindelöf. P, (2019), s.22f 
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Kommunvalet 1919 i Tryde och Ystad Kommun – slutsats 
Den kvantitativa delen av denna studie har två huvudfrågor att besvara: 

• Hur omfattande var fullmaktsröstningen i kommunalvalet 1919, med avseende på 

Halmstad respektive Tryde kommun? 

• Hur såg fullmaktsröstningen ut utifrån kön, klass och ålder i Halmstad och Tryde 

kommun.  

I undersökningen representerar Halmstad städernas fullmaktsröstande och Tryde 

landsbygdens fullmaktsröstande. Resultatet visar att fullmaktsröstandet var i stor omfattning 

under detta val, oavsett stad eller landsbygd. Dock finns ingen skillnad i det totala 

fullmaktsröstandet då både Halmstad och Tryde låg på ca 50%. Siffrorna visar samtidigt att 

kvinnorna i Tryde röstade i större utsträckning än kvinnorna i Halmstad via fullmakter, 

samtidigt som männen i Halmstad röstade i större utsträckning än männen i Tryde via 

fullmakter. 

Att kvinnorna i Tryde röstade mer genom fullmakter än kvinnorna i Halmstad kan en faktor 

vara avståndet till valurnan. Frun kan ha röstat via fullmakt via sin make för att tid och 

avstånd inte gjorde det möjligt för båda att infinna sig i vallokalen på valdagen. Att männen i 

Halmstad röstade i större utsträckning än männen i Tryde kan bero att det kan ha varit fler 

som haft lokalpolitiska erfarenheter i form av olika förtroendeuppdrag i Tryde än i Halmstad, 

med tanke på kommunernas olika storlek. I Tryde engagerades relativt fler för olika uppdrag. 

Det kan ha gjort att det procentuellt sett, fanns en större lokalpolitisk vana i den manliga 

valmanskåren i Tryde än i Halmstad. Och därav fler män som såg det mer naturligt att bege 

sig till vallokalen.  

För att se vilka kvinnor som gick och röstade utifrån hur gamla de var skall först påpekas att 

den kvinnliga fullmaktsröstningen låg på höga nivåer i båda kommunerna. Resultatet i denna 

studie visar tydligt att det var de äldre kvinnorna, som nyttjade fullmakter i kommunvalet 

1919. I Halmstad röstade över 90 % och i Tryde nästan 100 % av de personer som var 67 år 

och äldre utan personlig inställelse. Männen visar också på ett högt valdeltagande med 

fullmakter i kategorin 67+, där ca 60% av männen i Tryde och Halmstad röstade via fullmakt 

I övrigt ligger männen på mycket lägre nivåer än vad kvinnornas fullmaktsröstning visar. 

I Kevin Kamphius studie framkommer att de yngre röstade i större omfattning via fullmakter 

än de äldre. Denna studie visar på det motsatta. Detta beror sannolikt mest på att det skiljer ca 

80 år mellan de valen som Kamphius studerar och kommunvalen 1919. Det var svårare 1919 

för en sjuk, äldre person att ta sig till valurnan, än det var 1998.145 Att de äldre kvinnorna 

röstade i större utsträckning via fullmakter kan också bero på att de framstod sannolikt som 

 
145 Kamphuis. K, (2015), s.32 
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mer främmande för en äldre kvinna att gå och rösta än en yngre, som kanske själv varit aktiv 

på något sätt i rösträttsrörelsen. Den äldre hade tidigare under sitt liv varit omyndigförklarad 

och inte haft rösträtt och kanske förlikat sig med detta och valt att avlägga sin röst via 

fullmakt.  

Denna studie visar även tydligt att kvinnorna fullmaktsröstande var betydligt större än 

männens. I Tryde röstade 73% av kvinnorna via fullmakt och motsvarande siffra i Halmstad 

är 67%. Männens fullmaktsröstning var 23% i Tryde och 30% i Halmstad. Här kan även 

vanan att inte gå och rösta spela in.  På samma sätt som vissa kommuner runt om i Sverige 

hade svårt att direkt anpassa sig till det nya demokratiska systemet, kan detta även gälla 

kommunernas medborgare. I gammal vana överlät frun sin röst till maken via fullmakt eller 

till en annan röstberättigad man.  

Förutom kategorin Övrigt var det Lantbrukarna och arbetarklassen som röstade mest via 

fullmakt. Skillnaden mellan kommunerna och de olika klasserna är. Därför kan man i denna 

studie inte påvisa att en speciell klass på landsbygden röstar i större utsträckning än vad den 

gör i staden. Som exempel röstade 46% av den lägre medelklassen i båda kommunerna vis 

fullmakt. På samma sätt skiljer det bara 1 procentenhet i fullmaktsröstandet mellan Tryde och 

Halmstad. Detta resultat speglar även hur de olika politiska grupperingarna och partierna i 

respektive kommun mobiliserade sina väljare. I dessa kommunala val 1919 tryckte de 

politiska grupperingarna upp fullmaktssedlar som de sedan genom pressen, uppmanade sina 

väljare att använda. Intressant med detta förfarande var att trots en politisk enighet på 

nationellt plan, om en begränsning av fullmaktsröstandet, praktiserades det precis tvärtom på 

lokalt plan. Detta visar på att ändamålet helgade medlen när det kom till att fånga in så många 

röster som möjligt.  

En annan sorts mobilisering som de politiska grupperingarna använde var det som Anthony 

Downs kallar för övertalare eller det som Peter Esaiasson betecknar som dörrknackning. 

Metoden går ut på att övertalare åker runt och personligen försöker övertala och mobilisera de 

grupper som tidigare inte kunnat nyttja sin rösträtt. Detta var ett effektivt sätt att nå ut till 

lågutbildade drängar, pigor och lantbrukare och andra grupper som förut inte kunnat nyttja sin 

rösträtt.146  

Slutligen kan sägas att fullmaktsröstningen var omfattande i både staden Halmstad och på 

landsbygden Tryde. Det finns inget i denna studie som stödjer de politiker som menade att 

fullmaktsmissbruket skulle vara mer omfattande i staden än på landsbygden. De flesta politiska 

motioner mellan 1908 och 1918 ville dela upp så att städerna hade en mer begränsad 

 
146 Esaiasson. P (1990) s.358 

     Downs. A, (1957), s139f, 149 
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fullmaktslag än de på landsbygden. Istället för skillnaden mellan stad och landsbygd visar 

denna studie en större skillnad mellan man och kvinna eller mellan de yngre och de äldre 

väljarna. Dock skall sägas att beslutet om en mer begränsad fullmaktslag 1920 inte gick på den 

linjen som motionerna ville. Beslutet var att samma fullmaktslagar skulle gälla både i städer 

och på landsbygd.  

Som vidare forskning är det intressant att se hur fullmaktsröstningen mellan äkta makar 

utövades praktiskt under detta val. Tydligt är att frun röstade via mannen i större utsträckning 

än tvärtom i både Tryde och i Halmstad kommun. Att studera äkta makars röstning kan ge en 

klarare bild om hur fullmaktsröstandet såg ut, och är en viktig del i fullmaktsröstandet i 

kommunvalen 1919. Anledningen till att detta inte tas upp i denna studie är att källmaterialet 

behöver visa tydligt att makan har röstat via sin make och inte via en annan röstberättigad 

person. Denna tydlighet finns i en del av Halmstads röstlängder men inte i Trydes. 

Det behövs också vidare forskning på hur valkampanjerna bedrevs och vilken betydelse 

fullmakter hade i dessa valkampanjer, både i staden och på landsbygden. För att kunna se om 

fullmakter och övertalare användes i valkampanjer krävs det mer forskning om hur partiernas 

program, kandidater och ställningstagande spred sig ut till valmanskåren och om det skiljde 

sig mellan det som Anders Wigrens studie betecknar som kommundelscentran- glesbefolkade 

områden och mellan stad och landsbygd.147 

Slutligen måste påpekas att det behövs mer forskning om fullmaktsröstandet, både i städer och 

på landsbygd. Det finns dock svårigheter med detta på grund av bristen på källmaterial. Detta för 

att det inte fanns ett tvång att notera fullmaktsröstandet i röstlängden, och när det noterades i 

röstlängden fanns inget regelverk om hur det skulle se ut. Detta ger upphov till många olika 

sorters tecken och förkortningar som måste kodas av. Tydligt är i både Halmstad och Tryde 

kommun att fullmaktsröstandet har varit omfattande och haft en stor påverkan på valresultatet i 

det första demokratiska valet i Sverige, Kommunvalen 1919. 

 

 

 

 

 

 

 
147 Wigren. A, (1988), s.144 
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Bilförare Bleckslagare Boktryckare 
 

Sem-elev  

Bodbiträde Bokbindare Brandmästare 
 

student 

Bodkarl Brevbärare                           < Bryggare 
 

Volontär 

Borstbindare Caféidkare                           > Byggmästare 
 

Änka 

Brödutkörare Cykelreparatör Destillator 
 

Änkefru 

Butiksbiträde Exekutionsbetjänt Direktör 
 

 

Chaufför Fabrikskemist Disponent 
 

 

Dragon Fiskhandlande Evangelist 
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Kokerska Konservator Inspektor  
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Kusk Korpral 
Konsul 

  

Lantbruksbiträde Korvmakare Kontorschef 
  

Magasinbiträde Kreaturshandlande Kronolänsman 
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Trädgårdselev 
Snickare 

Spinneriägare                       > 

  

Tunnbindare Stadsvägare 

  

Tvätterska Stenhuggare   
  

Underofficer styrman   
  

Vaktmästare Sågmästare   
  

Ångbåtseldare Tegelmästare   
  

Äggpackare Teknikbiträde   
  

 
Teknikstuderande     

 
Torpare   

  

 
Trädgårdsmästare   

  

 
Underlöjtnant     

  Urmakare   
  

  Vagnmakare   
  

  Verkmästare   
  

  Vågmästare     
  Åbo     
  Åkare     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


