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Abstract 

 

The Franchise reform, 1921 

A research of how women were voting, comparing women from two social classes, 

farmers and workers. 

 
This paper will study how women were voting, for the first time after the enforcement of the 

Franchise reform. Comparing women from two social classes, farmers and workers, the 

investigation will see how they were voting. The district where the investigation took place is called 

Högen. 

 

The method this paper is using is to look in the archive of the county. They have the electoral 

register for the time this paper investigates. 

 

The result of the study is that the women from the working class used their votes more than women 

from the farmers’ class. But both groups are voting more than the average in the whole country.  

It’s difficult to have any conclusion, from the result of this investigation. The result for the whole 

country is totally different. Women from the working class didn’t vote as much as women from 

more wealthy classes, which the farmers belonged to in this district at that time.  

 

The people from the working class were in this district very politically active. That can be one 

conclusion, but this paper doesn’t give a certain answer on this matter. 
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Kapitel 1. Inledning 

 
 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka valdeltagandet hos kvinnor tillhörande samhällsklasserna bönder och 

arbetare, under de närmsta åren efter genomförandet av allmän och lika (och därmed också 

kvinnlig) rösträtt år 1921. För att se om det förekommer några förändringar över denna tidsperiod 

kommer undersökningen att sträcka sig i från 1924 och till 1940. Dessutom kommer också att 

Männens valdeltagande också undersökas. Utifrån det kan man med hjälp av ett genusperspektiv 

göra en jämförelse av likheter och skillnader. I vilken utsträckning utnyttjade kvinnorna rätten att gå 

och rösta och finns någon diskrepans mellan kvinnor från den agrara klassen och kvinnor från 

arbetarklassen? Uppsatsen ska undersöka detta på en ort på Sveriges landsbygd, byn Högen, 

Bergsjö socken i Hälsingland. Orten kommer att presenteras under rubriken: Forskningsområde.  

 

För att kunna göra en jämförande analys av byn Högens resultat i denna uppsats, kommer det att 

sättas i relation till andra resultatet. Dels resultatet för hela riket. Då kan man få svar på om det 

finns likheter och/eller skillnader i hur kvinnorna utnyttjade rösträtten, äjmfört med en nationell 

nivå. Dels kommer det att göras en jämförelse med en annan by i Bergsjö socken, Fiskvik. Denna 

jämförelse kan ge svar på om resultatet i byn Högen är unikt, eller om man kan se ett 

sammanhängande mönster för hela bygden. 

 

Intresset för denna uppsats syfte, kommer sig av att jag under min uppväxt många gånger blivit 

påmind om de spänningar som hade vuxit fram mellan de två samhällsklasserna. Jag brukade lyssna 

till berättelser som de vuxna hade att förmedla till varandra när de träffades. Och emellanåt hände 

det att det berättades om tiden när sågverket var i full verksamhet, en tid som ansågs att ha varit en 

orolig tid i byn. Det verkade som att under den tiden hade det vuxit fram en konflikt mellan bönder 

och arbetare. Och som barn var det spännande att lyssna till berättelser om hot, bråk och 

stridigheter. 

Jag kom senare att förstå konflikten var ett allmänt samtalsämne vilket t.ex. Gunvor Delin som 

intervjuas för denna uppsats, har berättat. Jag också under senare år reflekterat över hur en sådan 

konflikt kan ha påverkat byn Högen och dess innevånare. 

 

Det tar i regel ganska lång tid att ändra på människors beteenden när det gäller denna typ av reform. 



 

 

De invanda tankemönstren sitter kvar och förändring tar tid. Ändå vet vi att antalet kvinnor som 

röstade i början, inte var så mycket mindre i antal än männen.
1
 Det är mot den bakgrunden som det 

blir intressant att se om det var kvinnor från viss samhällsklass som gick i bräschen för 

jämställdheten och utnyttjade den nya rättigheten.   

 

Innan rösträttsreformen genomfördes hade den långa rösträttskampen förts, framförallt av, urbana, 

moderna kvinnor från medelklassen.
2
 Att dessa i stor utsträckning utnyttjar rösträtten kan man 

förstå. Men för en vanlig arbetande kvinna på landsbygden kan det steget vara betydligt längre och 

svårare att ta.
3
 På så vis kan de samhällsgrupper jag ställer mot varandra, sägas höra ihop. Bönder 

och arbetare fanns sida vid sida vid denna tid och hade kanske inte mycket med medelklassen i 

städerna att göra. Å andra sidan fanns det stora spänningar mellan samhällsklasserna, inte minst 

eftersom de hade så olika ekonomiska förutsättningar. Tidigare forskning visar dels att 

medelklasskvinnor och framförallt kvinnor boende i städer, utnyttjar reformen mer än kvinnor på 

landsbygden. Dels att välbärgade kvinnor röstade mer än kvinnor från arbetarklassen. De 

samhällsklasser som ska undersökas här har en del gemensamt, de bor ute på landet. Den andra 

delen skiljer dem åt.  

 

Bönderna i byn Högen var relativt välbärgade medan arbetarklassen hade det svårt att få ekonomin 

att gå ihop. Undersökningen ställer de två klasserna mot varandra. Under rubriken Teori ska 

klassteori och klassdefinitioner behandlas. Under rubriken Bakgrund hanteras de båda klasserna, till 

viss del, som en enhet. Det är viktigt att det historiska skeendet som föregår rösträttsreformen blir 

belyst och där finns det både likheter och olikheter, gällande de två klasserna.  

                                                 
1 Maud Eduards, Kvinnor och politik, (Stockholm: Liber AB, 1977): 28 

2 Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap (Lund:  Förlag Arkiv, 1999): 140 

3 Christina Florin, Lars Kvarnström Red. Kvinnor på gränsen till medborgarskap (Stockholm: Atlas, 2001): 151 



 

 

  

Kapitel 2: Bakgrund  

2.1 Rösträttskampens historia I Sverige och Europa 

 

Kampen för jämlikhet mellan könen fördes på bred front. Men möjligheten att få delta i politiken, i 

debatten, som valbar till politiska församlingar etc. var det absolut viktigaste, vilket i sin tur kunde 

leda till förbättringar inom andra områden. Rosalind Miles uttrycke sig på följande vis: ”Rätten att 

rösta har alltid varit hörnstenen i alla emancipationsprogram, och att inte få den var den tydligaste 

symbolen för kvinnans underordnade ställning.”
4
 

 

Det hade varit 35 år av debatter i Riksdagen innan man 1919 röstade igenom demokrati i Sverige, 

dvs. att alla myndiga skulle få rösta och att allas röster skulle vara lika mycket värda. 

Grundlagsändringen bekräftades i januari 1921. Diskussioner har först på olika arenor. I riksdagen 

förde ett antal män upp frågan på agendan, t.ex. Carl Lindhagen (1860-1946) och Fredrik Borg 

(1824-1895), men motståndet var svårt att bryta ner och det tog som sagts 35 år av debatt i 

Riksdagen innan det föll väl ut.
5
  

 

Den förändring som skapade grunden för det moderna samhället, vid andra hälften av 1800-talet, 

ställde många frågor om kvinnornas roll. Nya politiska forum med partier som predikade sin 

ideologi, var manliga plattformer. Kvinnorna hamnade utanför den nya folkliga förändringen där 

makten börjar, sakta, sippra ner i samhällsklasserna. Kvinnor tog de chanser som gavs för att få vara 

med på tåget. Men det nya som skedde under 1800-talet var att kvinnor organiserade sig i förbund 

och rörelser för att utvidga rörelsefriheten för kvinnor: det gällde frågor om utbildning, om ändrade 

rättigheter i äktenskapet och rätten att vara medborgare med rösträtt och valbarhet.
 
Det var naturligt 

att kvinnor för cirka hundra år sedan sökte rätt att delta i det politiska livet på samma villkor som 

män. Eftersom man sökte jämlikhet inom utbildning, inför lagen och inom arbetslivet, bör man vara 

med och lagstifta inom dessa områden. 

 

 
Kvinnors krav på rösträtt går hand i hand med andra krav. Detta gör att de olika samhällsklasserna 

samarbetar i olika utsträckning. Föreningar startar under 1800-talets andra hälft för t.ex. gifta 

kvinnors rätt till ägande, Fredrika Bremer förbundet som kämpar för kvinnans försörjnings- och 

                                                 
4   Rosalind Miles, Kvinnorna och världshistorien: 239 

5   Barbro Björkhem, red. Rätt att rösta: 8 



 

 

utbildningsrätt etc. Kvinnans medborgliga rättigheter kämpar på bred front och är starkt.
6
  

 

Gunnela Björks doktorsavhandling Att förhandla sitt medborgarskap handlar om kvinnor som 

kollektiva politiska aktörer, 1900 - 1950, Den tar bl.a. upp att delmålen var viktiga för målet med 

fullt medborgarskap.1902 kommer två motioner som tar upp ämnet om kvinnlig rösträtt ordentligt 

på agendan. Först kommer förslag om att gifta män skulle disponera två röster och sedan föreslog 

Carl Lindhagen kvinnlig rösträtt på samma villkor som män. Detta går inte igenom, bl.a. med 

argument som att mannen måste få sin lösning på frågan först, dvs. allmän rösträtt för män som går 

igenom 1909. Men frågan skapade ett tryck som gav vid handen att LKPR, landsföreningen för 

kvinnans rösträtt, skapades. Detta landsomfattande nätverk har nämnts tidigare, men gjorde mycket 

för införandet av kvinnlig rösträtt och valbarhet. Genom beslut i riksdagen 1919 och 1921 fick 

Sveriges kvinnor rösträtt och demokratin fick sitt moderna genombrott. Vi var inte först, som 

tidigare tagits upp, men många hade stora förhoppningar för jämställdheten i Sverige nu.  Hur slår 

reformen under den närmsta tioårsperioden efter införandet? Tydligt är att för riksdagen, och hela 

riket, såg man väldigt liten förändring i början. En handfull ledamöter var invalda kvinnor och så 

förblev det länge. Först under 1960-talet sjönk andelen män under 90 % av ledamöterna.  

 

Kvinnor som hela tiden måste kämpa i uppförsbacke och organisera sig gör att det blir en 

könskamp, kvinnogrupper etc.
7
 Kvinnors underordning i samhället, politiken, kan ses som ett 

kollektivt problem och inte individuellt. Därför förordar vissa kollektiva lösningar.  

 

LKPR bildades 1903, efter att vissa lokalföreningar gick samman som hade bildats ett år tidigare. 

De hade som mest ca 17000 medlemmar och de flesta kom från medelklassen. Det fanns en elit 

bland kvinnorna som stod på barrikaderna. Man kan säga att som många andra organisationer så 

finns det en stor del passiva medlemmar som stödjer själva verksamheten. Sedan finns det en elit 

och där emellan finns det en svans som är viktig för att allt ska fungera och flyta på. Det kan vara en 

förklaring till att deltagandet inte var så stort bland kvinnor när de fick rösträtt och valbarhet. Det 

var denna elit, som gjorde sin stämma hörd, som också tog den lilla plats som kvinnorna fick 

möjlighet till. De banade så att säga väg för sig själva. Steget för en vanlig arbetarkvinna, att resa 

sig ur hemmet, torka händerna och gå ut och arbeta politiskt, var naturligtvis gigantiskt och inget 

någon kunde kräva av dem.
8
  

 

                                                 
6   Barbro Björkhem, red. Rätt att rösta (Stockholm: Gotab, 1994): 19 

7   Maud Eduards, Förbjuden handling: 18 

8   Christina Florin, Lars Kvarnström red. Kvinnor på gränsen till medborgarskap: 151  



 

 

Det handlade mycket om att visa sig kunnig, eftersom ett av argumenten mot kvinnorna, var just 

deras okunskaper. Kvinnorna hade under 1800-talets andra hälft trätt in i manliga arbetsområden. 

När man nu organiserade sig så blev man starkare som grupp jämfört med tidigare. Nu fanns 

lärarinnor, journalister, författarinnor m.m. som behärskade språket och talekonsten lika väl som 

männen. LKPR samlade en massrörelse med kvinnor från olika klasser och stad samt landsbygd. 

Organisationen jobbade utifrån ett kollektivt handlande som påminner om andra folkrörelser vid 

samma tidpunkt, t.ex. nykterhetsrörelsen. Rörelsen provocerades fram av att riksdagen röstat för att 

gifta män skulle få två röster, en för honom och en för kvinnan. Hon var alltså inte en likvärdig 

medborgare. Det fanns ju en strömning genom Europa vid samma tidpunkt som gav ländernas 

kvinnorörelser draghjälp. Man hade kontakt och stöttade varandra.
9
 

 

Modellen från folkrörelserna kan vara att ledande kvinnor kunde och kände till den men även för att 

bli respekterad och lyssnad till. Intressant för oss är ju jämförelsen mellan rösträtten och genomslag 

med kvinnligt deltagande i folkrörelserna. Antalet medlemmar upp till 17000 samt underskrifter vid 

insamlandet av namn för sin sak över 100 000, var avgörande för att de inte kunde negligeras längre 

av männen. Metoden blev att skapa en anda där krigstermer och religiösa termer om vart annat 

användes, t.ex. väcka kvinnorna, omvända, en mission att skapa rösträtt, krigarståt, jaga anhängare 

etc. Ytterligare en metod var att skapa rum för politiskt tal och därigenom dialog. Kvinnor drog 

ihop möten och äntrade talarstolen som tidigare varit ett manligt forum. Man bryter därmed 

maktstrukturer dels genom att ta talarstolen i besittning, dels genom att verbalt utmana, vilket man 

naturligtvis var lika bra som mannen på. Att höja sin röst skulle skapa rösträtt. Tusentals möten runt 

hela landet i olika offentliga rum, folkets hus, godtemplarlokaler osv., skapade ett massivt tryck.  

 

Rösträttskampen fördes alltså på bred front med kvinnor från alla samhällsklasser. Intressant för 

uppsatsen är ju eventuella skillnader mellan två av klasserna. Var rösträtt för kvinnor lika viktigt för 

kvinnorna oavsett klass? De som drev frågan starkast var liberala och medelklasskvinnorna. De 

utbildade, lärarinnor och egna företagare t.ex., hade mest att vinna trodde man. Deras manliga 

kollegor höll tillbaka dem och deras löneutveckling och kvinnorna såg det som nödvändigt att få 

politiskt medborgarskap för att påverka sin situation. Arbetarrörelsens kvinnor ville naturligtvis 

också ha rättigheter men fick stå tillbaka en del för sina mäns skull. Först skulle männen få sina 

rättigheter därefter kunde kvinnorna få sina. Socialdemokraterna hade klasskampen som första 

prioritet och det var bara för kvinnorna att köpa det, vare sig de ville det eller inte.
10

  

                                                 
9   Christer Jönsson,  red. Rösträtten 80 år (Stockholm: Regeringskansliet, 2001): 15-20 

10   Gunnela Björk,. Att förhandla sitt medborgarskap: 140 



 

 

 

När ledningen inom LKPR valde att kräva samma rättigheter som männen, skar det sig mellan 

vänsterkvinnorna och de etablerade medelklasskvinnorna i ledningen. Att kräva samma rättighet 

som männen hade då skulle innebära att inkomst och egendom fortfarande spelade roll för röstens 

betydelse. Detta innebar ju att arbetarklassens kvinnor ändå inte skulle få så stort inflytande.
11

  

 

Arbetarklassens kvinnor kämpar i större utsträckning för sin klass, man och familj. Arbetarrörelsen 

hade börjat organisera sig mer och mer och kvinnorna sluter upp för sina män, eller klass.
12

 

 

2.3. Forskningsläge och teori 

 

Totalt i riket utnyttjade kvinnor sin rösträtt mindre än männen. 1921 var det 62 % för männen och 

47 % för kvinnorna. Denna skillnad på 10-15 % kvarstår under de första åren. Från 50-talet och 

framåt blir skillnaden obetydlig. Gifta kvinnor röstar i högre utsträckning än ogifta och kvinnor med 

högra inkomst, förmögenhet röstar mer än kvinnor från socialgrupp 2 och 3. 25 Resten av Norden 

visar på liknande skillnader. 

 

Andelen kvinnor i riksdagens båda kammare år 1922, är 1.3 %. Samtidigt är de 50 % av 

befolkningen.
13

  Maud Eduards konstaterar i boken Kvinnor och politik att samhället formas av 

män. Hon vill besvara frågor i boken som varför det är så lite kvinnor i politiken? Hon vill via 

forskning ta reda på kvinnans engagemang och valdeltagande, som vi tidigare sett uppgår till ca 50 

% och 10 % mindre än männens Hon menar att kvinnor har en underordnad roll i politiken och 

sällan betydelsefulla positioner, även i nutid. Värt att beakta är att boken skrevs 1977 och att det 

hänt en del sedan dess 

 

Kvinnorna kunde, eller fick, inte så mycket plats i början av sitt politiska intåg i riksdagen. Det var 

väntat menade flera stycken t.ex. riksdagsman Olof Olsson som tonade ner förväntningarna. Det tar 

tid att ta plats och lära sig spelregler med mera. Kvinnorna var få och motarbetades dessutom av 

många män och invanda strukturer.
14

 De fåtal kvinnor som blev inröstade i början, en i första 

kammaren och fyra i andra, och som fanns på valbar plats, blev inte fler förrän på 1950-talet. Det 

                                                 
11   Barbro Hedwall,. VÅR RÄTTMÄTIGA PLATS: 42-44 

12  Gunnela Björk,. Att förhandla sitt medborgarskap: 140 

13   Maud Eduards, Kvinnor och politik: 28 

14   Barbro Björkhem, Red. Rätt att rösta: 23 

 



 

 

tog tid för kvinnorna att beredas plats. När kvinnorna kom in i politiken var det bara manliga 

traditioner och strukturer som dominerade politiken.  Det blev lättare för kvinnorna när de blev fler, 

vilket hände från 1950- talet och framåt något som åtskilliga kvinnor har vittnat om 
15

. Vid 

diskussionen runt kvinnors politiska aktivitet efter 1921, bör man komma ihåg att gifta kvinnor först 

i samband med lagförändringen blev myndiga. Att då snabbt ta för sig och drastiskt ändra 

betingelserna för familjesituationen, könsrollerna, samhällsordningen, ansågs inte vara möjligt.   

 

Argumentationen för införandet av kvinnlig rösträtt var: en demokratisk rättighet, en social 

myndighetsförklaring, göra kvinnan mer intresserad och aktiv i politiken. För vänsterkvinnorna 

bottnade kampen mer som ett medel i klasskampen. Just argumentet att kvinnan skulle bli mer aktiv 

och intresserad fick sig en törn i och med att deltagandet inte blev riktigt så stort. Varför det blev så 

beskrivs dels på att de inte släpps in i politikens manliga domäner där männen stänger ute dem. Dels 

på att de måste samtidigt ta hand om hem och familj vilket blir svårt att kombinera. Kvinnor 

använder sin röst, trots något lägre deltagande än männen, när valmöjligheten infinner sig. Däremot 

är det inte många kvinnor som röstas in. De befinner sig för långt ner på listorna. Partierna inser att 

det måste vara kvinnor på listorna för att locka de nya rösterna från kvinnorna. Många blir dock 

besvikna när det inte känns som att det blir någon skillnad.
16

 Man kan verkligen tala om 

demokratins genombrott med förhinder. Av 380 platser i riksdagen gick 5 till kvinnor.  1931 10 år 

senare har siffran sjunkit till 4. Detta misslyckande tolkas och analyseras i Rösträtten 80 år utifrån 

tre perspektiv: 

 

1: Kvinnorna: Enligt samtida tidningar och resonemang från manliga politiker från alla partier 

ansågs kvinnorna vara omogna och ointresserade. Det talas vid kafferep om innehållslöst pladder 

och inte politik. De är okvalificerade och okunniga. De kan inte använda sin nya frihet att vara med 

och bestämma kvinnor hör inte hemma på den politiska arenan.   

   

2: Männen: Männens motstånd mot kvinnor på den politiska arenan slutar naturligtvis inte efter att 

kvinnorna fått rösträtt. Man utestänger kvinnor på ett flertal sätt. Än idag vittnar kvinnor i riksdagen 

om sexualiserade och förminskande kommentarer från manliga kollegor.
17

 Män utarbetar strategier 

för att försvara makten. "Detta försvar sträcker sig från legalt utestängande, över formella 

rekryteringsregler som förutsätter erfarenheter, kvalifikationer eller meriter som är svåra att uppnå 

                                                 
15   Barbro Björkhem, Red. Rätt att rösta: 21-22 

 

16   Christer Jönsson, red. Rösträtten 80 år: 94 

17   Sara Bergqvist Månsson,. KVINNA påverkan - makt: 29 



 

 

för kvinnor, till en rik uppsjö av informella värderingar och fördomar som samverkar till männens 

fördel."
18

   

 

Det är ändå påfallande hur svårt de båda könen har för att fungera ihop, när kvinnorna gör politiska 

intåg. Kvinnor ska bete sig som männen fullt ut för att bli godkända. Detta skulle medföra att 

könsgränserna suddas ut. Det borde vara mer självklart att de respekterade varandra utan att dra mot 

likhetens lag, oavsett olikheten, gammal - ung, kvinna - man, etc.
19

  Denna typ av förminskning av 

kvinnan som kollektiv och individ, känns ju igen från tidigare beskrivningar från kvinnor och män 

från den tidpunkt vi belyser, när kvinnorna får vara med för första gången efter 1921.  

 

Män pekar ut kvinnan som avvikande från det normala, dvs. mannens sätt att vara. Den 

demokratiska ordningen framstår som normal till bekostnad av att kvinnorna görs avvikande. De 

enskilda kvinnor som väljs in möter stort motstånd och många hoppar av sitt uppdrag i förtid. 

Kvinnor förtrycks genom att de inte tilltalas. När kvinnan tar/får plats i maktsfärer, skapar mannen 

nya strategier för att exkludera kvinnan. Bl.a. genom att flytta beslutsplatsen till andra platser som 

golfbanan, joggingspåret, bastun.
20

 

 

3: Vare sig män eller kvinnor: Borgerliga kvinnor röstar mer än arbetarklassens kvinnor i början.
21

  

Sammanlagt röstar nästan 50 % av kvinnorna de första valen efter allmän rösträtt. 1928 stiger 

siffran till drygt 60 % i hela riket. Det är knappt 10 % lägre deltagande än männen. En anledning till 

lågt deltagande kan vara protest mot att kvinnor utgör 50 % av väljarna men bara drygt 1 % av 

valbara ledamöter.  Men jämför man män och kvinnors beteende när de får rösträtt, har de väldigt 

lika beteende.  De lågavlönade, utan röstvana, röstar helt enkelt mindre.  

 

Det fanns de kvinnor som var nervös inför hur kvinnor skulle kunna ta sitt ansvar efter att de fått 

sina politiska rättigheter. Man ville inte att kvinnorna skulle dra skam över kvinnorättskämparna 

som stridigt så länge. Men det något lägre deltagandet av kvinnor vid röstning och valbarhet, 

betecknas idag mer som det demokratiska systemets brister istället för kvinnliga brister.
 22

  

Könsmaktsordningen ser helt enkelt till att inte släppa in kvinnorna under 1920- och 1930-talen. 

Alla partier och alla samhällsklasser (männen) ser kvinnorna som ett problem och motarbetar dem 
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och deras organisationer. Demokratins genombrott med allmän rösträtt och valbarhet var alltså inget 

genombrott för demokratin för kvinnorna vidkommande. Det går bra att med informella 

maktstrukturer vidmakthålla den könsmaktsordning som fanns tidigare, i alla fall ett tag. Samtidigt 

fanns det naturligtvis kvinnor som känner sig trygga i den gamla ordningen och inte väljer att ta 

plats i de politiska salongerna. Det är klart att det tar tid att ändra en större grupps vanor. Men 

tillräckligt många kvinnor ville ta palts och om de släppts in av männen hade många fler kvinnor 

fått plats i riksdagens båda kamrar, under de först 10 åren av politisk demokrati i Sverige.  

 

Intressant är ju också att kvinnor både i Sverige och i andra länder, i början verkar välja 

konservativa partier i första hand, men att detta börjar svänga över under 1960-talets slut mot t.ex. 

vänsterpartier. Uppsats handlar ju dock främst om vilka kvinnor, utifrån 2 samhällsklasser, som 

utnyttjar rösträtten och hur många, inte vilka partier kvinnor röstar på. 

 

Samtidigt som motståndet består, organiserar sig kvinnor mer och mer under 1920- och 1930-talen.  

De blir fler i facket och inom politiken och det bildas nya organisationer. Arbetarklassen män inser 

att kvinnornas röster är viktiga i klasskampen. Dessutom utbildas kvinnor till medborgare genom 

kvinnoorganisationer. Detta arbete bär frukt först längre fram men är viktig. Det uppenbarar sig 

motsättningar och motsägelser när kvinnors situation diskuteras vid 1920- och 1930-talen. De 

organiserar sig, får fler rättigheter och möjligheter via reformer, samtidigt byggs bilden av 

husmodern och kvinnans förpliktelser som kvinna upp, och leder fram mot idealet som hemmafru 

på 1950-talen. Kraven på kvinnan som samhällsmedborgare, blir större än för männen. Som kvinna 

inom samhällsdebatten eller inom politiken, måste hon bevisa sitt berättigande hela tiden. Denna 

korseldsproblematik håller naturligtvis tillbaks kvinnan från den politiska arenan. Kvinnor har svårt 

att ta plats i de traditionella arenorna. De saknades i parlamentet men också i partiernas centrala och 

lokala organisationer vid 1920-talen. De var hänvisade till att skapa egna kvinnoförbund m.m. 

Männen såg dessa som möjlig påverkan på de kvinnliga rösterna. Men de fick snart större kraft 

genom att framföra kritik, och driva på moderpartiet i olika frågor. Genom att stänga ute kvinnorna, 

samarbetade de över alla partigränser. Männen gjorde sig själva en björntjänst därigenom.
23

  Men 

Forskare har visat på att kvinnor fortfarande motarbetas inom politiken även om vissa kvinnor når 

framgång och kvinnliga riksdagsmän är lika många. Strategierna för att motarbeta kvinnor fortsätter 

alltså, även idag när vi anses så jämlika. Man förstår ur det perspektivet hur svårt kvinnorna måste 

ha haft det för hundra år sedan, när de kämpade på barrikaderna för sin rösträtt.
24

  

                                                 
23   Christer Jönsson, red. Rösträtten 80 år: 110 

24   Sara Bergqvist Månsson,. KVINNA påverkan - makt: 39 



 

 

 

Maud Eduards ger i Kvinnor och politik en förklaringsmodell till varför kvinnan inte tar/får plats i 

politiken och hur problemet ska åtgärdas. Just dessa appliceras i detta fall på 1970-talens situation 

men har legitimitet vid tiden som uppsatsen belyser. I denna modell delas förklaringarna upp i tre 

politiska fåror.
25

  

 

1. En mittenfåra, liberaler och socialdemokrater som vill reformera och förbättra kvinnans 

situation med delåtgärder. Problemen som ska rättas till finns inom utbildning, arbetsmarknad 

och familjesituation, alltså delar av samhället. De ska åtgärdas med socioekonomiska reformer. 

Även om kvinnan och mannen har särarter, ska man leva med lika villkor och rättigheter. 

 

2. Till höger om denna finns en konservativ ådra med kristna värderingar där kvinnor och män är 

olika av naturen och därför ska ha olika situationer, skyldigheter och rättigheter i samhället. Det 

är mer av en helhetssyn och den mänskliga naturen är förklaringen. Ingen förändring behövs. 

 

3.    Till vänster om mittenfåran finns en mer vänsterinriktad syn. Även här handlar det om en 

helhetssyn på problemet. Patriarkatet och/eller det kapitalistiska systemet bär skulden till att 

kvinnor inte kommer in i politiken. Här blir det en miljöförklaring till problemen. Eftersom det 

är miljöförklarat, kan könsrollerna ändras så att kvinnor och män fungerar på samma sätt. 

Könskamp och revolution för vissa är medlen.  

 

Alla tre fanns representerade vid 1920-talen. Förklaringsmodell 2 var stark under förra seklets 

början, bland motståndarna till kvinnlig rösträtt, som vi sett tidigare i uppsatsen. Många av 

argumenten som vi sett handlar om att inte rubba den naturliga balansen. Kvinnan ska stå för frid 

och ro i hemmet och uppfostra barnen. 

 

Svårigheten för kvinnor att komma in i politiken, då som nu, krävde starka och självsäkra kvinnor. 

Detta skulle förklaras med att den manliga sfären, språket m.m. inte ändrade sig utan krävde att 

kvinnan anpassade sig. Detta gjorde det svårt för många  kvinnor att orka eller våga vara kvar inom 

politiken. En undersökning från USA  visar på att de kvinnor som fanns inom politiken var mer än 

genomsnittskvinnan i samhället, intelligentare, självsäkrare och djärvare. De såg inte att kvinnor 

särbehandlades. Alltså måste man få fram kvinnor som är manliga i sitt beteende för att få plats.
26
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I allmänhet känner sig kvinnor inom politiken annars nedvärderade många gånger och får sexistiska 

kommentarer. Detta drabbade även pionjärerna som fanns vid tidpunkten för uppsatsen, som nämnts 

tidigare. Bara känslan av att sitta i riksdagen där talmannen hälsar riksdagsmännen med välkomna 

mina herrar, trots att det sitter kvinnor där, måste ju naturligtvis kräva exceptionellt starka 

egenskaper hos kvinnorna. 

 

Förklaringsmodell 3 hade inte så starkt politisk förankring i parlamentet vid 1920-talen, men är 

historiskt intressant för denna uppsats. Kapitalismen ses då som system som dubbelt förtrycker 

kvinnan, en åsikt som framförallt kommunisterna sluter upp kring. Samtidigt måste man säga att 

den skapat förutsättningarna för kvinnlig frigörelse. I länder som är mer konservativa, där 

industrialismen inte utvecklats på samma sätt, har många kvinnor fortfarande sin plats utanför 

samhället men inom hemmets väggar. T.ex. på Sicilien med 24 % arbetslöshet av kvinnorna 

konfirmeras bilden av kvinnan som hemmafru. 

 

Berit Åhs forskning, som Sara Bergqvist Månsson tar upp i KVINNA påverkan – makt, om de fem 

härskarstrategierna som män använder för att förtrycka kvinnan bland annat inom det politiska 

fältet, känns väldigt aktuellt för denna uppsats när man läser hur kampen fördes för kvinnlig rösträtt 

och valbarhet, för hundra år sedan.
27

  

 

1. Osynliggörandet. Kvinnliga politiker kan beskrivas som blond småbarnförälder medan hennes 

politiska budskap försvinner bakom detta. Mannen beskrivs sällan på samma sätt. 

 

 2. Förlöjligandet.  Man bemöter en kvinna eller hennes förslag som att hon inte riktigt förstår sig på 

ämnet utan behöver lämna över till ett proffs. Lilla gumman. 

 

3. Undanhållande av information. Att nämna att mötet flyttas strax innan det sker så kvinnan inte 

hinner förbereda sig eller skaffa barnvakt.  

 

4. Dubbelbestraffning. Är hon tyst på möten bestraffas hon för att vara okunnig och oengagerad. 

Pratar hon för mycket ska hon förtryckas för det. 

 

5.  Påförande av skuld och skam. Om en kvinna tar upp jämlikhetsaspekter så tolkas det som 
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hatteorier mot mannen tar upp nu igen, och tar tid från viktigt arbete. 

 

Dessa strategier har slipats fram under längre tid, samtidigt som kvinnan ändå har tagit plats. Innan 

kvinnorna började bråka och kämpa för jämlikhet, rösträtt och valbarhet, så behövde inte männen 

dessa strategier på samma sätt. Kvinnornas kamp för att få vara fullskaliga medborgare, motarbetas, 

som tidigare nämnts, på många sätt. Begreppet medborgare spänner över olika fält som rätt till 

arbete, rätt att inneha olika befattningar, försörja sig själv och bestämma över sitt liv, men även 

naturligtvis att beträda den politiska arenan med full rösträtt och valbarhet. När historiker fått 

intresse för att granska ordet medborgares innebörd och betydelse, har en manlig norm kunnat 

skönjas. I upplysningsretoriken som präglar ordets betydelse fram genom 1800-talet, märks ett 

manligt genus som måttstock för ordets innebörd.  Kvinnornas väg fram mot att ta plats inom den 

normen har varit lång och svår men ju mer rättigheter som tillskrivits dem, ju mer har ordet även 

innefattat dem. Det är ju klart att om kvinnor utestängs från teoretisk utbildning, från statusfyllda 

arbeten, från parlament, fackföreningar m.m. så har de inte samma värde utan blir en andra klassens 

medborgare.
28

 Det blir t.ex. en paradox då kvinnor sluter sig samman för att sudda ut 

könsskillnader. Själva kvinnorörelsen blir ju då ett belägg för att det är två olika kön och försvårar 

för att skapa t.ex. ett könsneutralt politiskt klimat. Å andra sidan blir motsatsen, ingen kamp, svår 

att tro på också.
29

  

 

I denna kamp för att få plats, kan man inte samtidigt fungera som om man hade plats. Den största 

kraften hos kvinnorna och kvinnoorganisationerna gick till en början åt till att höras, få ta plats, att 

synas och bli tagen på allvar. Detta arbete är ett argument för varför kvinnor inte syns så mycket de 

första 10 åren efter rösträttens införande. Ett annat är naturligtvis att lära sig spelregler och kulturen 

inom den politiska arenan som de varit utestängda ifrån så länge.  

 

Vad kan vi då dra för slutsatser av tidigare forskning, med direkt relevans för denna uppsats? Jo, för 

det första  att kvinnor som gifta inte blir fullt ut myndiga förrän samma år som rösträtten införs, 

1921, skulle kunna ha konsekvenser för hur mycket de går och röstar. Mannen var överordnad och  

därför borde det vara naturligt att han utnyttjar makten att påverka, rösta. Man ska se de hundra åren 

som föregår kvinnlig rösträtt ur perspektivet att mannen bestämde över hushållets resurser och 

representerade hushållet utåt, professionellt och politiskt. Hustru och barn var däremot omyndiga.
30

  

Det måste vara svårt att som underordnad ta, eller kräva sin rätt, från en dag till en annan. Kulturella 
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beteenden tar tid att förändra. 

 

En annan slutsats enligt forskningen, och som kan visa sig på undersökningen, är att välutbildade, 

välbärgade kvinnor boende i städer röstar mer än på landsbygden. Det borde visa sig i 

undersökningen när resultatet jämförs med resultatet för hela landet.   Det är till stor del 

medelklasskvinnan som går i bräschen för förändringar, och naturligt borde det vara mer angelägna 

om att rösta. Den ogifta medelklasskvinnan ökar i antal och vill inte beblanda sig med skitiga jobb 

som pigor, hembiträden. Dessa fick den kvinnliga arbetarklassen ta.
31

 Den sortens nedvärdering av 

arbetarklassens kvinnor, skulle kunna visa sig i ett mindre röstantal från arbetarklassen. Att 

arbetarkvinnorna reagerade negativt på att LKPR väljer att inte kräva fulla rättigheter utan nöjer sig 

med att kräva samma rättigheter som männen, är också talande för att det skar sig mellan dessa 

grupper. 

          

I denna undersökning står inte de grupperna direkt mot varandra. Det finns inte några välutbildade 

medelklasskvinnor med i undersökningen. Men de agrara kvinnorna är absolut mer välbärgade. De 

välbärgade röstade också i större utsträckning än arbetarklassen. Den motsättningen existerar,  men 

om det visar sig på antalet röster från respektive grupp, återstår att se. 
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Kapitel 3: Metod, Hypotes och undersökningsområde  

3.1      Metod 

 

Syfte och frågeställningar kommer att besvaras med hjälp en kvantitativ metod, i huvudsak sker det 

genom en underökning av de röstlängder som finns på Nordanstigs kommunarkiv. Dessa finns i sin 

helhet för alla år som uppsatsen undersöker och för båda byarna Högen och Fiskvik. 

 

Uppsatsen kommer också att undersöka och använda sig av arkivmaterial från länsarkivet 

Gävleborg. I den arkivundersökningen ska det sökas efter eventuella politiska aktiviteter och 

dessutom föreningsaktiviteter gällande byn Högen som kan vara till hjälp för att besvara uppsatsens 

frågor. Dessutom ska Nordanstigs kommuns arkiv över församlingsböcker och husförhörslängder 

också granskas, som ligger digitalt på arkivdigital, som jag får del av via kommunbiblioteket i 

Bergsjö.  

 

Jag har också gjort en intervju hemma hos Gunvor Delin. Jag förde minnesanteckningar över 

hennes svar. Det är inte frågan om någon djupintervju utan handlar mer om att belysa orten, dess 

människor och de två samhällsklasserna. Gunvor är 91 år och vid god vigör, hon minns mycket från 

sin uppväxt i Högen vilket sammanfaller vid tidpunkten för undersökningen, 1920-1940-talet. 

 

I övrigt ska jag använda mig av litteratur som passar för uppsatsen. Dels finns litteraturen från 

inläsningen inför uppsatsen och som berör ämnet. Dels ska jag använda mig av litteratur som 

belyser uppsatsskrivning, metod och teori. Jag tar med dessa under källmaterial. 

 

Som litteratur kommer jag också att använda mig av ett antal häften som byn Högens 

samhällsförening tagit fram. Inom ramen för ett EU-projekt, skrev olika arbetslag inom 

samhällsföreningen om olika delar av byns historia. De skrev om t.ex. ångsågen, spår ifrån 

järnålder, byns bondgårdar m.m. Dessa är väl utförda med tydliga krav på källhänvisningar och av 

människor som är vana att skriva rapporter och uppsatser. Byn Högen presenteras mer utförligt 

under rubriken undersökningsområde. 

 

  



 

 

3.3       Hypotes 

 

Som tidigare forskning kommit fram till var det främst medelklasskvinnor i städer som röstade den 

första tiden efter 1921. Det var borgerliga kvinnor som röstade mer än arbetarklassen.
32

 Man ser ett 

samband mellan hur män röstar i början och kvinnor. De lågavlönade kvinnorna går inte och röstar i 

samma utsträckning som mer välbärgade kvinnorna. Det forskningsresultatet ska appliceras på 

denna undersökning, som en hypotes. Hypotesen är alltså att kvinnorna inom bondeklassen, mer 

välbärgade, utnyttjar rösträtten mer en arbetarklassens kvinnor, mer fattig, under den första tiden 

efter rösträttens införande, 1920-talen och framåt. De mer välbärgade samhällsklasserna har mer 

vana att utöva makt, som i detta fall menas att man utnyttjar sin rösträtt. 

       

Vi har tidigare sett att det var i snitt ca 50 % av kvinnorna som röstade i de första valen. I 

resultatdelen tänker jag ta med de exakta procenttalen för valdeltagandet, för både män och 

kvinnor.
33

 Då kan vi alltså göra en jämförelse mellan resultatet för hela riket, och byn Högen, och se 

om hur skillnaderna faller ut mellan de kvinnor och män som finns inom arbetarklass och den 

agrara gruppen. 

 

3.4        Undersökningsområde 

Högen är en by i Bergsjö socken i norra Hälsingland, ca 3 mil från Hudiksvall. Här har man bedrivit 

jordbruk i över två tusen år. Till denna utpräglade bondekultur, kommer en för bygden helt ny 

arbetsplats, ångsågen. Ångsågen stod klar 1897 och nedläggningen av den samma påbörjades 

1928.
34

  Den byggdes av Hudiksvall trävarubolag som hade behov av att utöka antalet ångsågar. 

Platsen, byn Högen låg strategiskt bra till. Från de stora hälsingeskogarna gick det lätt att flotta ner 

timret till sågen. Därifrån kunde man frakta de förädlade trädetaljerna med järnväg till Hudiksvall. 

Järnvägen var ett måste för sågens existens. Den byggdes 1896, året innan sågen står klar, och de 

blir erbjuden en station intill sågen. Det kom alltså nya arbetstillfällen till byn, men också nytt folk. 

Till sågen ville man anställa folk som var kunnig och anställde därför en del utifrån, t.ex. Värmland. 

Som mest hade sågen runt 100 anställda. I Högen växte i samband med sågen en kommunistisk cell 

upp(Bilaga 4). Det var många på sågen som var delaktiga och politiskt aktiva i den cellen (Bilaga 5-

8). Den sågs inte med blida ögon av bönderna, så en period fick medlemmarna smyga sig iväg till 

                                                 
32 Christer Jönsson,  red. Rösträtten 80 år: 106-107 

33 Ibid: 106 

34 http://www.hogenbergsjo.se/pdf/angsag.pdf : 3 

http://www.hogenbergsjo.se/pdf/angsag.pdf


 

 

en grannby och ha möten.
35   

Kommunism var något nytt och farligt för bönderna Medlemmarna i 

den kommunistiska bycellen var enbart unga män, som jobbade på sågen.
36

 

       

En annan nyhet är den lanthandel som växer fram i Högen. Man kan förstå att det var en 

omvälvande tid för bygden. Ny ångsåg, nya människor, ny kultur, ny lanthandel och ny politisk 

kommunistisk cell, som inte funnits innan sågen. De, sågverksarbetarna, brukade sitta vid 

stationshuset och affären på lördagskvällarna. De spelade dragspel, söp, gapade och skrek.
37

 Det var 

inte sällan någon från bondeklassen som gick förbi. Då kom ofta glåpord som bondjävel, 

kapitalistsvin. Det verkar som om den nya arbetsklassen lierar sig med torpare och andra i byn som 

inte har det så gott ställt. Bönderna däremot, ansågs snåla och tillhöra samhällets profitörer. När 

arbetarbarnen fick äta strömming sex dagar i veckan, kunde bondens barn slicka i sig sirap.
38

     

Klasskillnaderna var tydliga och kom i uttryck på flera sätt. Det finns vittnesbörd om att denna 

spänning mellan bondeklassen och arbetarklassen, sågverksarbetarna, existerade. Den 

kommunistiska cellen anordnade t.ex. demonstrationståg genom den lilla byn. När kommunisterna 

fick reda på om Skotten i Ådalen 1931, marscherade de, spelandes Internationalen, genom byn. Det 

omtalas att bönderna drog igen gardinerna och laddade bössorna utifall det skulle bli revolution.
39

 

När det var helg och dracks en del, kunde arbetarklassens män på olika sätt visa sitt förakt för 

bönderna, jordägarna. Det är påfallande att det bara finns vittnesbörd om arbetarklassens beteenden 

i denna konflikt. Det tydliggör att det är de, som har det sämre ställt, som vinner mest på 

förändringar i samhället. Klasskampen tillhör de som har något att vinna på den. Det kan också 

kopplas ihop med deras starka politiska engagemang. Kampen fördes både via verbala påhopp och 

politiskt kamparbete.       

       

Det fanns ca 12 hemman, eller bondgårdar, vid tidpunkten för denna undersökning. Enligt 

församlingsböckerna men även efter vad som framgår av röstlängderna, fanns det 6 

huvudhemman.
40

 Dessa går under namnen: Djupes, Rosells, Rönnebo, Ravik (byns största bondgård 

idag), Västigården och Östigården. De två sistnämnda ligger på en plats lite närmre huvudorten 

Bergsjö. Det som är nuvarande byn Högen var tidigare bodland, alltså en mellanstation mellan 

hemman och fäbod. Flyttandet av hemman till nuvarande plats sker vid laga skifte år 1848.
41

 Av 

dessa styckades nya hemman ut. Runt 1920 är de 11. De som omnämns i 1940 års röstlängd är 13 
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stycken. Det finns naturligtvis variationer mellan hur stor mark, djurbesättning, förmögenhet etc. 

emellan hemmanen. Men man ska ändå göra en åtskillnad mellan hemman och torpare el. 

Gårdsägare. I regel var torparna underordnade, och beroende av, bönderna på flera sätt. Bl.a. hade 

de inte hästar utan var tvungen att leja bönder för sysslor som krävde häst.  

       

Flera bönder blev nyrika av att sälja marken där sågen skulle byggas, och järnvägen dras fram. Som 

framgår av det häfte och de forskningar som Högens samhällsförening tagit fram, var det i första 

hand två hemmansägare som tjänade pengar på att sälja mark till ångsåg- och järnvägsbygget, P J 

Thunstedt och Johan Lindberg.
42

 Jorden och marken i byn och skogarna utanför byn, ägdes till stora 

delar av bönderna. Gunvor berättar att fadern gick och röstade, men pratade aldrig politik. Han 

uttryckte sig dock nedlåtande om arbetarnas prat om revolution. Det förekom inte heller något 

politiskt engagemang när andra bönder kom på besök. Samtalet hemma i köket hade ett mer 

jordnära perspektiv, skulle man kunna säga. Det diskuterades om sådant som rörde gården och 

jorden. Till skillnad mot arbetarklassens kamp, skulle det vara som det alltid varit. Den bild av 

Högens bönder som Gunvor beskriver, visar på en väldigt konservativ syn på livet där alla har sin 

givna plats och inte ska bråka, det gäller både förhållandet mellan kvinnor och män och mellan 

samhällsklasser. Gunvors mor gick inte och röstade. 

       

Förutom bönder och sågverksarbetare fanns det diverse människor som det fanns i liknande byar 

vid denna tid, torpare, folkskollärarinna, smed, pigor, hushållsarbetare, smeder, faktor, 

skogsinspektör, stickerska m.fl. Jag har valt att sätta samman dem i en grupp i denna undersökning.  

 

Uppsatsens fokus ligger inte på byn Fiskvik men viss information behövs för att förstå hur 

jämförelsen kan göras. Byn Fiskvik ligger ca 6 km från Högen. Mitt emellan dessa byar ligger 

kyrkan i ortens centrum, Bergsjö. Geografiskt har de, och hade, alltså likheter och beträffande 

folkmängd lika så. Antalet röstberättigade kommer visa på det i resultatet. Däremot kan man se att 

antalet hemman är nästan det dubbla mot byn Högen. Fiskvik var  mer av ett klassiskt 

bondesamhälle, där bönderna dominerade i antal. En stor skillnad var att Fiskvik inte hade något 

sågverk eller annan industri, vid tiden för denna undersökning. Arbetarklassen får inte den 

homogena sammansättning som sågverket skapar i Högen. Yrkestitlarna spretar lite som t.ex. 

grovarbetare, kolare, skogsarbetare m.m. Sociokulturellt ligger byarna ändå inom samma område. 

Gunvor berättar att det inte var ovanligt att man umgicks byarna emellan i Bergsjö socken. Ofta när 
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det var dans, eller annan festlighet på gång i någon by, så cyklade man dit av nyfikenhet.
43

 Och i 

Bergsjö, centralorten, träffades man ofta i olika ärenden. 

 

 

                                                 
43 Intervju: Gunvor Delin. Här menar hon inte specifikt mellan Högen och Fiskvik utan alla kringliggande byar. Men däri är 

Högen och Fiskvik en del. 



 

 

Kapitel 4. Presentation av undersökning och resultat 

 

 

4.1. Presentation av undersökning  

 

För att få ett brett forskningsunderlag, valde jag att ta fram resultatet från 4 olika riksdagsval. Dels 

för att det kan vara tillfälligheter som avgör om man kan rösta just vid ett val och dels för att kunna 

jämföra resultaten, över en viss tid. Det kan finnas risk att undersökningen blir otydlig om man 

väljer att ta in fler empiri. 

       

Det var lite knepigt att leta fram röstlängderna. Den första röstlängden som fanns för byarna Högen 

och Fiskvik är 1924 års val till riksdagens andra kammare (bilaga 1 och 9).  De andra som valdes 

var 1928, 1930 och 1940 års val till riksdagens andra kammare (bilaga 2).  På så vis undersöks 

ungefär en 20-årsperiod från det att rösträtten införts, vilket kan vara intressant för undersökningen. 

Tyvärr återfanns inte röstlängderna för valet 1940 över Bergsjö sockens Västra del. Vi var flera som 

sökte men insåg att de måste vara försvunna. Det innebär för denna undersökning att röstförfarandet 

i Fiskvik, för en jämförande analys, bortfaller för år 1940. Men de tre föregående val som undersöks 

finns med.  

 

 

Kvinnor (och även män) finns i sin helhet med namn och titel. Därmed kan man avgöra från vilken 

klass de röstande tillhörde. Röstlängden visar också om man var röstberättigad och om man utövat 

sin rätt ( Bilaga 3). Det går alltså att fastställa hur många som röstade och hur många som avstod. 

För att göra forskningsresultatet tydligt delas kvinnorna och männen in i 3 grupper:  

 

1 De kvinnor och män som tillhörde bondeklassen, agrara gruppen. 

 

2 De kvinnor och män som fanns bland sågverkets arbetarfamiljer och således den del av 

arbetarklassen, som undersökningen vill titta på. 

 

3 Övriga. I gruppen övriga finns alltså alla de som inte tillhörde någon av de samhällsklasser 

som uppsatsen ställer mot varandra och den gruppen kommer inte att undersökas. För att 



 

 

lämna undersökningsmaterialet så rent som möjligt, redovisas grupp 3 i resultatdelen, och 

berörs i övrigt ytterst lite. Det är för att göra undersökningen så lätt som möjligt, att tolka 

och analysera.
44

 

 

 

 4.2. Resultat 

 

Resultatet redovisas separat. Det vill säga de 4 riksdagsvalen som undersökts visas för sig. Sedan 

följer en procentuell förändring, över tid, för de olika samhällsgrupperna och könstillhörighet. Jag 

väljer att visa resultatet både i text och i diagramform.  

 

1924 års val till riksdagens andra kammare 

 

Kvinnorna  

I hela riket var det 47 % av kvinnorna som röstade. Totalt var 80 kvinnor röstberättigade i byn 

Högen, Hälsingland vid 1924 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 39. Det blir 

totalt 49 % av kvinnorna i byn Högen som gick och röstade. 

 

1 I Grupp 1, agrara gruppen, fanns det 16 röstberättigade. Av dem röstade 8, vilket utgör 50 %. 

 

2 I grupp 2, Arbetarklassen, fanns det 27 röstberättigade. Av dem röstade 17, vilket utgör 63 %. 

 

3 I grupp 3, övriga, fanns det 37 röstberättigade. Av dem röstade 14, vilket utgör 38 %. 
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Männen 

 
I hela riket var det 60 % av männen som röstade. Totalt var 86 män röstberättigade i byn Högen, 

Hälsingland vid 1924 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 60. Det blir totalt 70 % 

av männen i byn Högen som gick och röstade. 

 

1. I grupp 1, agrara gruppen, fanns det 14 röstberättigade. Av dem röstade 9, vilket utgör 64 %. 

 

2. I grupp 2 arbetarklassen, fanns det 47 röstberättigade. Av dem röstade 33, vilket utgör 70 %. 

 

3. I grupp 3, övriga, fanns det 25 röstberättigade. Av dem röstade 18, vilket utgör 72 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928 års val till riksdagens andra kammare 

 

Kvinnorna 

I hela riket var det 63 % av kvinnorna som röstade. Totalt var 84 kvinnor röstberättigade i byn 

Högen, Hälsingland vid 1928 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 59. Det 

motsvarar 70 % av kvinnorna i byn Högen som gick och röstade. 

 

 

1 I Grupp 1, agrara gruppen, fanns det 16 röstberättigade. Av dem röstade 11, vilket utgör 69 %. 

 

2 I grupp 2, arbetarklassen, fanns det 38 röstberättigade. Av dem röstade 32, vilket utgör 84 %. 

 

3 I grupp 3, övriga, fanns det 30 röstberättigade. Av dem röstade 16, vilket utgör 53 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Männen 

I hela riket var det 73 % av männen som röstade. Totalt var 88 män röstberättigade i byn Högen, 

Hälsingland vid 1928 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 68. Det motsvarar 77 

% av männen i byn Högen som gick och röstade. 

 

1. I grupp 1, agrara gruppen, fanns 14 röstberättigade. Av dem röstade 10, vilket utgör 71 %. 

 

2. I grupp 2, arbetarklassen, fanns 51 röstberättigade. Av dem röstade 43, vilket utgör 84 %. 

 

3. I grupp 3, övriga, fanns 23 röstberättigade. Av dem röstade 15, vilket utgör 65 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932 års val till riksdagens andra kammare 

 
Kvinnorna  

I hela riket var det 62 % av kvinnorna som röstade. Totalt var  81 kvinnor röstberättigade i byn 

Högen, Bergsjö socken, vid 1932 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 40. Det 

motsvarar totalt 49 % av kvinnorna som gick och röstade. 

 

1. I grupp 1, agrara gruppen, fanns 16 röstberättigade. Av dem röstade 10, vilket utgör 62 %. 

 

 

2. I grupp 2, arbetarklassen, fanns 32 röstberättigade. Av dem röstade 18, vilket utgör 56 %. 

 

 

3. I grupp 3, övriga, fanns det 33 röstberättigade. Av dem röstade 12, vilket utgör 36 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Männen 

I hela riket var det 73%. Totalt var 93 män röstberättigade i byn Högen, Bergsjö socken, vid 1932 

års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 69. Det blir totalt 74% av männen som gick 

och röstade. 

 

 

1. I grupp 1, agrara gruppen, fanns 15 röstberättigade. Av dem röstade 12, vilket utgör 80%. 

 

 

2. I grupp 2, arbetarklassen, fanns 54 röstberättigade. Av dem röstade 40, vilket utgör 74%. 

 

 

3. I grupp 3, övriga, fanns 24 röstberättigade. Av dem röstade 17, vilket utgör 71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1940 års val till riksdagens andra kammare 

 
Kvinnorna 

I hela riket var det 68% av kvinnorna som röstade. Totalt var 86 kvinnor röstberättigade i byn 

Högen, Bergsjö socken, vid 1940 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 58. Det blir 

totalt 67% av kvinnorna som gick och röstade. 

 

 

1. I grupp 1, agrara gruppen, fanns 20 röstberättigade. Av dem röstade 14, vilket utgör 70%. 

 

 

2. I grupp 2, arbetarklassen, fanns 18 röstberättigade. Av dem röstade 16, vilket utgör 89%. 

 

 

3. I grupp 3, övriga, fanns 48 röstberättigade. Av dem röstade 28, vilket utgör 59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Männen 

I hela riket var det 73% av männen som röstade. Totalt var 80 män röstberättigade i byn Högen, 

Bergsjö socken, vid 1940 års val till riksdagens andra kammare. Av dem röstade 61. Det blir totalt 

76% av männen som gick och röstade. 

 

 

1. I grupp1, agrara gruppen, fanns 17 röstberättigade. Av dem röstade14, vilket utgör 82%. 

 

 

2. I grupp 2, arbetarklassen, fanns 35 röstberättigade. Av dem röstade 25, vilket utgör 71%. 

 

 

3. I grupp 3, övriga, fanns 28 röstberättigade. Av dem röstade 22, vilket utgör 78%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Kapitel 5: Diskussion och slutsats  

 

Om man går tillbaka till hur ämnet diskuteras i tidigare forskning, delas fokus upp på två delar. Dels 

på hur mycket kvinnorna röstar, och dels på hur stor plats de tar i politiken, är med och debatterar, 

finns på valbar plats m.m. Det denna undersökning koncentrerar sig på är del ett, alltså i vilken 

utsträckning de går och röstar.  

       

Det kan tyckas att de hänger ihop. Om kvinnor som grupp inte tilldelas valbara och får tillgång till 

ett något begränsat utrymme i den politiska debatten, kan det tänkas att de blir mindre benägna att 

rösta. Och forskningen har ju visat att någon större representation i politiken, får inte kvinnorna förr 

än på 50-talet. Anledningarna till det har uppsatsen tidigare tagit upp.
45

 Ändå visar denna 

undersökning på ett stort deltagande av kvinnorna i byn Högen, och stor skillnad mot hur kvinnorna 

i Fiskvik utnyttjade sin rösträtt. Först ska vi ska se och jämföra de olika resultaten för byn Högen 

och sätta dem i relation till resultatet för hela riket. Därefter jämför vi byarna Högen och Fiskvik. 

       

Om vi ser på den totala siffran först visar den följande. 1924 går nästan 50 % av kvinnorna och 

röstar. Den siffran stämmer väl med vad den tidigare forskningen kommer fram till för hela landet.
46

 

1928 går 70 % och röstar. Det är väldigt hög representation. Jämfört med snittet i hela riket, som var 

på 63 %, går kvinnorna i byn Högen i större utsträckning och röstar. Det visar på ett stort politiskt 

engagemang över lag i denna by. Vidare sjunker siffran 1932 till 49% för att öka 1940 till 67%. Det 

vore intressant att forska vidare i varför dessa svängningar sker, har det med samhällsekonomisk 

utveckling att göra?; har det med utrikespolitiska händelser som hotet från världskriget?  

       

Hur ser det då ut för de olika samhällsklasserna? Om vi börjar arbetarklassens kvinnor ser vi 

förbluffande höga siffror. 1924 går 63 % och röstar och 1928 har den siffran stigit till 84 %. Långt 

över hur kvinnorna röstade i genomsnittet, i hela Sverige. Bondeklassens kvinnor går också och 

röstar i rätt stor omfattning. 1924 går 50 % av kvinnorna och röstar vilket är helt i samklang med 

kvinnorna i hela landet. 1928 har den siffran stigit till 69 %. Det gör att även de ligger över 

genomsnittet bland Sveriges kvinnor 1928. Grupp 3, som ligger något under de två samhällsklasser 

som undersöks, lämnas därhän.  
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Kopplat till undersökningens hypotes visar resultat att det inte sammanfaller med hypotesen. 

Kvinnorna från arbetarklassen går i högre utsträckning och röstar, än kvinnor från den mer 

välbärgade agrara samhällsklassen i detta forskningsområde, byn Högen. Jämfört med hela riket 

röstar dessa kvinnor, i mycket större utsträckning.  

       

Utifrån denna undersökning kan man dock inte få svar på, varför utfallet blev som det blev. Det går 

att föra en diskussion om vilken eller vilka orsaker som styr utfallet. Den starka politiska 

profileringen runt ångsågen borde ha varit en bidragande orsak. Att arbetarna på sågen var starkt 

politiskt engagerade har redan framkommit. När man läser närvaroprotokoll från den 

kommunistiska bycellens möten finner man att det bara är män som deltar. Det möjligt har de 

förstått att kvinnornas röster räknas lika mycket som männens och att det därför finns anledning till 

att få dem att rösta. Som samhällsklass blir man starkare ju mer röster man har. Det är också möjligt 

att båda könen var lika starkt engagerade, men när männens samlades i bycellen, måste kvinnorna 

vara kvar och sköta hem och barn. Som tidigare tagits upp var ofta manliga politiker hånfullt 

inställda till att kvinnor skulle delta i politiska forum. Det kan vara en orsak till att de inte är med på 

politiska möten.   

       

Det kan också vara så att kvinnorna inte själva engagerade sig så mycket, utan gick och röstade på 

uppdrag från sina män och fäder. Den enda insynen från hur kvinnorna tänkte i byn Högen på denna 

tid har uppsatsen via intervjun med Gunvor Delin. Hon berättar, som jag tidigare skrivit, att hennes 

far klädde upp sig för att gå och rösta. Men hennes mor var det inte tal om att hon skulle gå och 

rösta. Möjligheten till rösta via fullmakt utnyttjades inte av Gunvors föräldrar. 

 Kvinnorna skulle inte lägga sig i. Den bilden kan inte göras till generell för kvinnorna i byn. Det 

går bara att gissa sig till att det var den rådande synen på kvinnor och deras deltagande i politiken. 

Om de röstade var då att rösta som deras män. 

       

En grupp som utmärker sig, även över tid, är kvinnorna i grupp 3. De går och röstar i mindre 

utsträckning än både kvinnor och män. En förklaring kan vara att flera av dem är ensamstående och 

inte har någon man som driver på deras röstande, med tanke på att kvinnor inte tilläts själva i den 

politiska debatten i någon större utsträckning. En annan är att de ofta är väldigt fattiga och således 

marginaliserade i samhället i stort, så och politiskt.  

Intressant är ju att jämföra de 4 olika riksdagsvalen. Det sker en markant ökning av valdeltagandet, i 

alla 3 grupperna, 1928. Nationellt visar ju tidigare forskning att ökningen av valdeltagandet av 



 

 

kvinnorna kommer senare, efter 1920-talen.
47

 Att hitta förklaringar blir svårt men det är inte helt 

otroligt att det politiska engagemanget hos arbetarklassen, påverkar hela samhället. Varje klass 

försvarar sig själv och sitt eget. Bl.a. genom att rösta. Engagemanget inom politiken via 

valdeltagandet, stiger i hela riket, markant under mitten av 1920-talet.
48

Det är möjligt att politisk 

medvetenhet slår igenom kraftigt då, framförallt i arbetarklassen. Den kommunistiska bycellen 

anordnar studiecirklar i syfte att utbilda och medvetandegöra människorna. I ett något slutet 

samhälle som byn Högen får anses vara, är det möjligt att det påverkade diskussionerna i flera hem 

och familjer. 

       

Männen går och röstar i större utsträckning över lag. Men skillnaden mellan könen är mindre 1928 

och 1940, nästan bara en marginell skillnad. Männen har dock en jämnare kurva procentuellt sett. 

Deras deltagande verkar vara ganska stabilt, överlag. 

 

Resultatet ska kopplas till den klassteori som tagits upp. Det stora valdeltagandet från 

arbetarkvinnorna måste ses som ett tecken på engagemang. Arbetarklassen har ju mest att vinna på 

en förändring. Om man då får en möjlighet att påverka samhällets utveckling via sin rösträtt, tar 

man vara på den. 

 

En slutsats man kan dra av denna undersökning är att generella siffror och data, som ska 

representera genomsnittet, alltid bör tolkas som just ett genomsnitt. När man undersöker en specifik 

del av helheten, empirin, kan utfallet bli ett helt annat.  

 

Det stora deltagandet av kvinnor vid riksdagsvalen under 1920-1940-talen i byn Högen, Bergsjö 

socken, blir bara representativt för just det undersökningsområdet.  

 

Om vi då jämför resultatet med byn Fiskvik i samma socken, blir resultatet väldigt 

anmärkningsvärt. Kvinnor i alla tre grupperna har ett väldigt lågt röstdeltagande. Grupp 2, 

arbetarkvinnorna går knappt och röstar alls. Siffrorna blir allt eftersom bättre, framför allt i grupp1, 

den agrara gruppen, där 70% år 1932 får anses vara väldigt högt. Men om vi jämför grupp 2 i de 

olika byarna, har vi en stor skillnad. Arbetarkvinnorna i Högen röstar med stor marginal. Mer än 

arbetarkvinnorna i Fiskvik. Förklaringen kan vara att arbetarna i Högen består av en homogen 

grupp, knutna, i de flesta fall, till en stor industri. Det kan ha sporrat till politisk kamp, när man 
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arbetar så nära varandra och upplever brister och orättvisor tillsammans. Någon kommunistisk cell 

fanns heller inte i Fiskvik, där arbetarna, som tidigare tagits upp, arbetade inom olika områden. 

Arbetarna och också färre till antal, vilket kan ha bidragit till att de inte slutit sig samman och känt 

kraften i en sådan sammanslutning. Bönderna i Fiskvik var dubbelt så många som i Högen och fler 

än arbetarna i byn. En slutsats jag drar är att bönderna skapade ett sorts konsensus, byn Fiskvik var 

en bondebygd. Vidare måste motsättningarna som de starka arbetarna i byn Högen skapade, bidragit 

och påverkat antalet röstande totalt. Om arbetarna tog plats och utmanade bönderna, var bönderna 

mer benägen än i Fiskvik, att försvara sig, i det politiska valen. I detta läge skapas en mer politisk 

medvetenhet om t.ex. att kvinnors röster är lika mycket värda, i de politiska valen. En slutsats man 

kan dra är att resultaten i denna undersökning, gällande kvinnors valdeltagande i byn Högen i 

Bergsjö socken, inte är ett resultat som speglar hela socken, eller bygden. På den punkten måste 

man säga att resultatet är unikt. 

 

För att förstå skillnaderna i röstdeltagandet, mellan byarna i Bergsjö socken, Kan vi titta på hur 

röstdeltagandet förklaras i boken Deltagandets mekanismer (Peter Esaiason, Anders Westholm red. 

2006). Där beskrivs en ekvation som förklarande modell till bl.a. röstdeltagande: R = PxB – C.49 R 

står för nyttan, P står för sannolikheten för att rösten kan vara avgörande, B står för fördelar och C 

står för kostnader för att gå och rösta, t.ex. tid, kraft och pengar. Kortfattat kan man säga att om R är 

större en 0, ökar chansen att man går och röstar. Här skulle man alltså kunna säga att arbetarna, 

både män och kvinnor vid tiden för undersökningen, har mer att vinna på politiska förändringar som 

arbetarpartier skulle kunna genomföra vid en valseger. Men det förklarar inte varför arbetare i en 

by, Högen, utnyttjar rösträtten så mycket mer än i en grannby, Fiskvik, i samma socken. I boken 

finns fler förklaringar som kan vara till hjälp att förklara detta. Sven Oskarsson skriver om hur man 

undersökt valdeltagandets mekanismer i samma bok. Han pekar på vikten av engagemang i 

föreningar och organisationer för att vara aktiv deltagare av att gå och rösta. ”De föreningsaktiva, 

de tillitsfulla, de politiskt intresserade, partianhängare samt de som ser röstning som en 

medborgerlig skyldighet röstar i mycket högre utsträckning…”.50 Arbetarna vid den stora ångsågen 

i Högen var mycket mer föreningasaktiva, politiskt intresserade och partianhängare, än arbetarna i 

Fiskvik. Däremot om det föreligger någon skillnad gällande att vara tillitsfull och se röstandet som 

en skyldighet, är svårare att veta. 

      En tredje aspekt som boken tar upp angående röstdeltagande är kollektiva och selektiva 

incitament. De selektiva incitamenten handlar om individuella fördelar vid att rösta, och som inte 

                                                 
49 Deltagandets mekanismer: 2006, sid 52. 
50 Ibid: sid 76. 



 

 

behöver vara förknippat med ett visst röstresultat, t.ex. tillfredsställelsen av att göra sin röst hörd 

eller att ha visat sitt samhälleliga engagemang. De kollektiva incitamenten förmår den enskilde att 

lägga sin röst, eftersom om många gör samma sak, ger det fördelar till alla inom kollektivet, t.ex. 

arbetarklassen, och där igenom också för den enskilde.51 

Sammanfattningsvis skulle man kunna förklara det höga utfallet av valdeltagandet i byn Högen, vid 

tiden för undersökningen, med ovan nämnda mekanismer. Arbetarnas starka politiska engagemang 

gör att de röstar mer. Det kollektiva incitamentet skapar en förståelse för att alla, även kvinnornas, 

röster är viktiga och räknas. Slutligen räknar de säkert med att R >0, det vill säga att fördelarna med 

den politik som deras parti genomför om de vinner valet, är betydligt större en de sammanlagda 

kostnaderna.  

 

Varför utfallet blev som det blev kan inte i sin helhet besvaras här men vore naturligtvis väldigt 

intressant att ta del av mer undersökande material. Det hade varit fantastiskt roligt att fortsätta 

utveckla denna uppsats. Den känsla som infinner sig är att det väcks så många nya frågor som man 

vill få svar på.  

 

En sådan här undersökning får så många bottnar. Inte minst ur ett feministiskt perspektiv och om 

hur patriarkala strukturer rådde och fortfarande råder i samhället och världen. Det väcker många 

funderingar och tankar runt just det ämnet.  Ambitionen är att fortsätta undersöka sådana strukturer 

och hur de påverkat historiska skeenden. Genusperspektivet, som man bör och måste anlägga på en 

sådan här undersökning, kräver dock en större och djupare forskning. Förhoppningsvis får jag tid 

till att göra den framöver. 

  

                                                 
51 Ibid: 54. 
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