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Abstract 
Voting rights- different perspective on the voting rights history 
 

When history is written is often concluded to most people that the version that is being told is 

the only frame that’s exist, but not only that most readers don´t reflect that the story they 

reading could have more than one cause and effect. This paper is trying to answer if and if so 

why seven different authors have different conclusions when they are describing the right to 

vote reform in Sweden during the period between 1880 and 1918.   

 

 The papers source material will be from seven books from and they will range from a neutral 

standpoint to the history by trying to tell the story in a neutral manner to some books witch 

clearly has a specific angle when describing the process. The specific angle is that they focus 

on a single organisation or a specific group of people, which could change how the author 

describe the voting history.  

 

 The most important conclusion that could be drawn from this study is that most authors have 

in most cases framed the same narrative when it comes to the voting right history. The story 

they tell will differentiate a bit, because that the focus they have when writing the book will 

not be the same, but still some portion of the story will remain the same. Some parts of the 

voting right history will be excluded and forgotten by most authors and this paper has tried to 

answer the question why that’s the case. 

 
Keywords: 

Voting rights, Sweden, reform, voting right history. 
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1. Inledning 
 

Historia skrivs inte över en natt och framförallt inte när det kommer till historiska händelser. 

Orsakerna till händelserna har med största sannolikhet startat och växt under flera år. Allt som 

oftast när händelsen sker är de som upplever fenomenet för fokuserade på nuet. Istället för att 

reflektera på det förflutna och då inse att anledningen till förändringen inte har sina rötter i 

nuet. Utan fröet till förändring startade långt innan det bröt ut.  

 

 Detsamma kan sägas när historien skrivs ner antingen om det görs direkt och som idag kan 

representeras av en nyhetsartikel i en tidning. Eller som det nedtecknas för några 

århundranden sedan förmodligen i form av en krönika. Detta medför oftast att historien 

antingen medvetet eller omedvetet blir vinklad i en eller annan riktning, vilket får kommer att 

få konsekvenser när händelseförloppet skall förklaras. Konsekvenser av denna vinkling 

kommer att bli att allt som oftast kommer enbart den ena sidan att komma till tals, och den 

andra sidans version kommer att ignoreras. Bara för det innebär det inte att det är vinnarna 

som skriver historia. I de flesta fall är det förmodligen sant, men detta är inte nödvändigt. 

Utan historier som av de flesta grupper och individer anser är sant kommer att bli 

ihågkommen. Dessa historier kommer att påverka hur grupper eller individer förhåller sig till 

det förflutna. 

 

 När det kommer till Sverige under slutet av 1800-talet växte rösträttsrörelserna fram i både 

storlek och antal. Detta kom att påverka rösträttsreformens riktning mot allmän rösträtt och 

som majoriteten anser vara avslutad 1918. Då båda kammararna accepterar allmän och lika 

rösträtt för både män och kvinnor. Rösträttsreformen har inte som många andra historier blivit 

attribuerade till att den har skett över en natt. Då personer inom rösträttsrörelsen har 

kommenterat att det är skamligt att Sverige inte infört allmän rösträtt.  

 

 Vad som däremot oftast inte reflekteras om är att det oftast är en historia och ett perspektiv 

som förs fram som både orsak och aktör i hur historien skapades. Detta perspektiv är som 

oftast fokuserat från en vinkel som har sina rötter i vänsterrörelsen. Vänsterrörelsens 

komposition är inte jämförbar med dagens politiska landskap, då en del sammanslutningar av 

politiker som i dagens politiska situation skulle vara positionerad i centern. Detta inträffar inte 

i litteraturen då de oftast blir förknippade med vänstern. Med detta i åtanke och frågor som 

väckts skall syftet härnäst presenteras. 
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1.1 Problembeskrivning 
 

Som tidigare påpekats skrivs historia oftast med ett perspektiv och en orsak, men det är inte 

säkert att det är hela sanningen. I fallet med rösträttsrörelsen finns det flera olika aktörer som 

agerade både innan- och utanför det politiska landskapet. Det är av den anledningen svårt att 

skriva ner ett narrativ där alla dessa aktörers beskrivning av hur händelseförloppet gick till. 

Anledningarna till detta kan vara många, men den vanligaste orsaken kan nog anses att de 

perspektiv som motsäger det generella narrativet oftast blir ignorerade. I detta fall när det 

kommer till rösträttsreformen kan detta komma till uttryck att rösträttsmotståndarnas åsikter 

och perspektiv antingen ignoreras eller omnämns i förbigående. Motståndarna kommer med 

stor sannolikhet att behandlas som en mindre minoritet, vilket kommer att styra hur 

händelseförloppet beskrivs. Händelseförloppet kommer i dessa fall bli tillrättalagt i det 

avseendet för att passa det narrativ som skribenten vill framföra. 

 

1.2 Syfte 
 

 Av denna anledning kommer syftet att bli att undersöka hur olika forskare samt en journalist 

har beskrivit rösträttsreformen.1 Därutöver undersöka vilka aspekter skribenterna anser är 

viktigast i böckerna. Detta har att göra med att böckerna har skrivits med olika syften och av 

den anledningen kommer olika detaljer att lyftas fram. Detaljerna som lyfts fram i historien 

kommer att påverka hur läsaren uppfattar händelseförloppet. Detta kan komma påverka 

läsarens uppfattning om orsakerna till rösträttsreformen. Litteraturen om rösträttsrörelsen är 

omfattande och det har därför blivit nödvändigt att göra en del begränsningar. Dessa 

begränsningar kommer att presenteras härnäst. 

 

                                                      

 
1 Per T. Ohlsson som är journalist och hedersdoktor på Lunds Universitet.  
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1.3 Begränsningar 
 

Böckerna är skrivna i olika tidsperioder med olika perspektiv. Detta kan komma att påverka 

hur författaren beskrivit de olika händelseförloppen. Utan i olika tidsperioder har forskare 

ansett att vissa perspektiv är viktigare, vilket påverkar forskarens beskrivning av 

händelseförloppet. Alla böcker tar inte heller upp exakt samma tidsperiod utan det återfinns 

en variation mellan vilka årtal som författaren fokuserar på i sin undersökning. Detta innebär 

att alla händelser inte nödvändigtvis kommer att återfinnas i böckerna. Av den anledningen att 

händelsen faller utanför den tidsperiod som boken fokuserar på och kommer av den 

anledningen inte att komma med i boken.  

 

 Detta kan vara ett problem, men i och med att rösträttsreformen pågick under en relativt lång 

tid. Rösträttsreformen sker inte över en natt. Utan händelseförloppet kommer ske gradvis över 

ett antal år. Av denna anledning gjordes bedömningen att detta inte skulle påverka denna 

undersökning. Med dessa begränsningar i åtanke är det dags att övergå till det som har styrt 

denna undersökning, nämligen frågeställningen. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Frågeställningen som har utkristalliseras när böckerna lästes igenom har kommit att fokusera 

på dessa huvudspår 

 

1. När rösträttsreformen beskrivs har författaren lagt huvudfokus på aktörer eller strukturer. 

Alltså är det de enskilda aktörerna som driver historien framåt eller är det de omgivande 

strukturerna som växer fram under den tidsperioden? 

2. Vad är det för ideologiskt perspektiv som lyfts fram i beskrivningen av rösträttsreformen? 

3. Vad kan anledningarna vara att författarna skiljer sig åt när de beskriver rösträttsreformen?  

 

 I och med att som redan påpekats att tidsperioden som författarna har undersökt inte är 

detsamma för alla böcker. Av denna anledning har det varit svårt att göra direkta 

komparationer mellan författarna. Detta har påverkat undersökningen i det fall att direkta 

jämförelser mellan författarna inte är möjlig. Då skillnaderna mellan författarna inte 

nödvändigtvis beror på deras perspektiv, utan kan däremot bero på den tidsperiod författaren 

opererar i. För att besvara dessa frågor har framför allt två teorier använts som kommer att 

beskrivas i kapitel tre, men först skall tidigare forskning i ämnet presenteras. 
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2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen i det ämnesområde som berörs av denna undersökning kan 

sammanfattas inom områdena histiografi och politisk historia. Utav dessa två är det den 

politiska historien som är den äldsta och därför den som har mest forskning bakom sig. 

Forskningsläget om hur rösträttsreformen har gått till väga är omfattande och här kommer 

några exempel på olika författare. Dessa böcker utgör inte en fullständig redovisning på det 

forskningsfältet, vilket bedöms inte vara möjligt i denna undersökning. Vad som däremot 

forskningen visar är att starten för rösträttsreformen kan förläggas till olika tidpunkter 

beroende på vem du frågar.  

 

 Som till exempel Lars-Arne Norborg som i boken Sveriges historia under 1800- och 1900-

talen menar på att själva starten till rösträttsreformen kan förläggas till 180. Då Gustav IV 

Adolf störtades och en ny regeringsform antas.2 Norberg kommer i boken att beskriva hur 

samhället var konstruerat under den undersökta perioden och hur den förändrades. Detta 

innebär att fokus kommer läggas bland annat på urbanisering och immigration. Den politiska 

scenen kommer att undersökas för den period som författaren har begränsat sig till både inom 

inrikes- och utrikespolitik.3 

 

 Tommy Möller har skrivit boken Svensk politisk historia och den inleds med att förklara vad 

begreppet politisk historia innebär.4 Boken kommer att liksom Norberg att fokusera på att 

starten till rösträttsreformen sker i och med 1809 års regeringsform.5 Fokus med denna bok är 

däremot inte på själva reformen. Utan fokus kommer att ske på hur samhället omvandlas från 

ett fördemokratisk till att transformeras till en välfärdsstat. Själva rösträttsreformen får en del 

utrymme som en del av hur det politiska landskapet förändras, men det är inte huvudfokus i 

denna bok. 

  

                                                      

 
2 Norborg 1995, s 81-83. 
3 Norborg 1995, s 156-289. 
4 Möller 2015, s 11-12. 
5 Möller 2015, s 26-29. 
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 Leif Lewin har skrivit en bok som heter Ideologi och strategi och handlar om svensk politik 

under 130 år. Som författaren beskriver det är bokens syfte att försöka förklara varför och hur 

några av de största politiska besluten har skett i Sverige under de senaste hundra åren.   

Detta innebär att rösträttsreformen kommer att sammanfattas i kapitel 3,6 men spår av 

debatten kommer att påverka andra kapitel. Boken kommer däremot inte att lägga stor vikt vid 

försvarsfrågan, vilket många andra författare har framhävt var en hävstång för allmän rösträtt. 

 

 Sista boken som kommer presenteras är skriven av Stig Hadenius som har författat boken 

Modern svensk politisk historia- konflikt och samförstånd. Denna bok inleder med att beskriva 

1809- års regeringsform, men denna reform skrivs enbart hastigast.7 Rösträttsreformen 

kommer att vara kraftigt närvarande i kapitel 2 och 3,8 vilket också innebär att huvudfokus 

med boken är att försöka beskriva hur det politiska klimatet har utvecklats i Sverige. 

 

 Historiografi är ett forskningsämne som undersöker hur den historiska forskningen bedrivs 

och försöker att klargöra de normer och diskurser som styr forskarna när de bedriver sin 

forskning.  Det kan också handla om det som Cecilia Trenters doktorsavhandling försöker 

besvara.9 Nämligen de normer och värderingar som finns bakom peer-review processen för att 

en artikel skall publiceras i ett historiskt magasin.  

 

 Det förekommer en del forskning inom ämnet, men det är inte vanligt att ett politiskt partis 

historieskrivning blir undersökt. Detta medför att mängden litteratur inom detta ämnesområde 

är begränsad i den bemärkelsen. Den bok i denna undersökning som omfattas utav detta är 

Åsa Lindborgs bok Socialdemokraterna skriver historia. Boken undersöker hur 

Socialdemokrater beskriver sina egna insatser för samhället i historiska skrifter. Detta var lite 

kort i hur den tidigare forskningen har varit om de ämnesområden som berörs av denna 

undersökning. Härnäst kommer de teorier som undersökningen har utgått ifrån att presenteras.   

 
 

 

 

 

 

                                                      

 
6 Lewin 2002, s 75-117. 
7 Hadenius 2008, s 13. 
8 Hadenius 2008, s 22-49. 
9 Trenter 1999.  
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3. Teori 
3.1 Aktör- och strukturperspektivet 

 

Aktörs och strukturperspektivet hämtar sitt ursprung från ett flera teorier som kan 

sammanställas ihop till en och samma teori. Antagligen antar en individ som bedömer 

historiska händelser att det är enskilda aktörer som påverkar historien. Detta alternativ 

förespråkas bland annat av den konservativa historiesynen som ofta framförhåller kungen och 

folket, där den enskilde kungen anses vara huvudansvarig för hur den historiska utvecklingen 

sker i riket.10 Däremot är det inte den vanligaste versionen av historia när det kommer till hur 

en enskild individ påverkar historien. Vad som är åsyftas på är hjältemyten, vars definition är 

att det är en enskild individ som trots alla odds och genom sina egna handlingar skapar 

historia, vilket oftast får sin företrädare i Friedrich Hegel som var en tysk filosof. Han menar 

dock inte på att det var enskilda individer som handlar i systemet, men menar att de handlar i 

enlighet med världsanden, vilket får den konsekvensen att dessa individer som påverkas av 

världsanden har makten att förändra världen. Alltså dessa individer påverkar sin omvärld och 

är därför värda att studeras.11 

 

 Det andra perspektivet som ställs i motsatsförhållande är strukturperspektivet där den 

marxistiska ideologin är en stor förespråkare för detta synsätt. I detta perspektiv är det inte 

enskilda individer som påverkar och styr historien, utan det som driver historien framåt är 

kamp mellan olika klasser. En person som har påverkat detta perspektiv är Anthony Giddens 

som menar på att olika kollektiv skapar den strukturer och meningen som individer behöver 

för att påverka omgivningen. Med andra ord är det kollektivet som gemensamt påverkar och 

sätter gränserna för hur historien har utvecklats sig. Den enskilde individen är i detta fall 

irrelevant i förhållande till hur händelseförloppet har utvecklat sig. Alltså detta perspektiv 

förskjuter tanken på hjältemyten utan hänvisar till det att hjälten inte är något om den inte 

ingår i ett kollektiv. 12 

 

                                                      

 
10 Kjeldstadli 1998, s 57-60.  
11 Dahlgren och Florén 1996 , s 133. 
12 Dahlgren och Florén 1996 , s 144. 
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3.2 Makten över minnet 
 

Historia har i alla tider varit något kontroversiellt och kampen har ofta inte varit över historien 

som sådan, utan vem är det som skall styra beskrivningen av det som har inträffat och varför 

det skedde. Som David Ludvigsson skriver i antologin makten över minnet menar han på att 

forntiden är subjektiv och är upp till debatt, vilket medför att beskrivningen av det förflutna 

inte är given på förhand.13 

 

 Är då det förflutna öppen för debatt kan det få den konsekvensen att historia kommer att 

beskrivas olika beroende på vilken grupp du tillhör. När gruppen väl får kontroll över det 

förflutna kan gruppen på det sättet bestämma hur den skall beskrivas. På sätt och vis kan det 

säga att gruppen får kontroll över den historiska dagordningen. Dagordningsteorin som Jesper 

Strömbäck definierar som att en individ eller en organisation får eller tillskriver sig makten att 

bestämma vilka ämnen som anses vara viktiga. Ämnena är på dagordningen och det som inte 

hamnar på den förskjuts och glöms bort. Största anledningen till att detta sker beror inte på en 

medveten illasinnad ideologi hos de som har makten, utan det beror på att världen är för 

komplex och fler händelser inträffar än vad som är möjligt att rapportera om, vilket innebär 

att det är någon som aktivt måste välja vad det är som får uppmärksamhet.14 Som märks är det 

en teori som är mer applicerad inom politiken och journalistiken, men det kan även användas 

inom historieforskningen av den anledningen till att allt källmaterial är för stort, vilket inte 

gör det lättare att materialet i och för sig både expanderar och försvinner men i olika takt. 

 

 Dessa två teorier kommer att användas för att besvara de frågor som ställts i undersökningen 

och då framförallt första teorin är menad för de första två frågorna och den andra teorin är 

anpassad för den tredje och sista frågan, men innan undersökningen skall presenteras kommer 

beskrivning av metoden som används i uppsatsen, samt att presentera hur urvalsprocessen har 

gått tillväga. 

 

                                                      

 
13 Ludvigsson 2000, s 78-79. 
14 Strömbäck 2014, s 99-112. 
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4. Metod 
4.1 Text analys 

 

Textanalys är ett samlingsbegrepp för när en forskare skall analysera ett budskap i en text. 

Texten som undersöks kan analyseras utifrån flera olika vinklar, men allt som oftast väljs 

vinkeln beroende på frågan som skall besvaras i undersökningen. När innehållet i texten skall 

analyseras kommer detta inte att göras enbart på en nivå utan inläsningen sker i flera olika 

nivåer. I dessa olika nivåer kommer olika frågor att ställas för att kunna besvara 

huvudfrågorna som forskaren har utgått från i undersökningen. Som Johanna Ledin och Ulla 

Moberg menar på är att texter skapas i en social struktur.15 Denna övergripande analys 

kommer att användas för att besvara framförallt den första frågan. Anledningarna är att frågan 

är mer generellt ställd och det bedöms att det inte skulle passa in i den kritiska 

diskursanalysen som används för att besvara fråga nummer två. 

 

 Det som är av intresse i fråga ett är att framförallt undersöka vad det är författaren fokuserar 

mest på när det kommer till förändring. Menar författaren att det är en aktör som enskilt kan 

styra hur historien bildas eller är det omkringliggande strukturer som sätter gränserna. Av 

denna anledning görs bedömningen att det räcker med att göra en textanalys.  

 

 Det delverktyg som används i denna undersökning kommer att vara kritisk diskursanalys. 

Denna analys är menad när frågor som rör ideologi skall besvaras eller om texten försöker att 

förmedla en vis ideologi.16 Denna analysmetod har använts för att besvara fråga nummer två i 

undersökningen då den frågan handlar om textens ideologiska perspektiv. Att denna 

analysmetod främst är avsedd att användas för att granska media är inget som bedöms 

påverkar resultatet av analysen.  

 

 Den tredje frågan kommer svaren av de två första frågorna att analyseras. Detta för att få 

tillgång till de eventuella skillnader som kan finnas i svaren. Det som kommer att tas med i 

beräkningen är att författarna har arbetat utifrån olika frågor och olika aspekter, men i frågor 

där svaren bör överlappa är en analys möjlig. I denna undersökning tar detta sig i uttryck 

exempelvis i hur författaren hanterar vänster- och högerrörelserna.  

 

                                                      

 
15 Ledin och Moberg 2010, s 155. 
16 Berglez 2010, s 266-267. 
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4.2 Urval 
 

Böckerna som har valts ut i denna undersökning är: 

 Kring demokratins genombrott av Stybe, Svend Erik & Hadenius, Stig 1966. 

 I kamp för demokratin av Torbjörn Vallinder 1962. 

 Lantmannapolitiken och industrialismen av Sten Carlsson 1953. 

 Högerns kvinnor: problem och resurs för allmänna valmannaförbundet perioden 

1900-1936/37 av Stina Nicklasson 1992. 

 I otakt med tiden: om rösträttsmotstånd antipacifism och nazism bland svenska 

kvinnor av Sif Bokholm 2008. 

 Storföretagarna och det demokratiska genombrottet av Sven Anders Söderpalm 1969. 

 Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892-200 av Åsa Linderborg 2001. 

 1918: året då Sverige blev Sverige av Per T Ohlsson 2017. 

  

Dessa böcker har valts ut på grund av ett flertal olika kriterier som har använts i 

urvalsprocessen. För det första skulle det vara några böcker som skulle ge en allmän version 

av rösträttsreformen. Detta har gjorts för att kunna fastställa vad det generella narrativet om 

rösträttsreformen bör vara. I denna undersökning är det representerat av bland annat boken 

1918 och Kring demokratins genombrott. Dessa böcker har valts ut för att en bedömning har 

gjorts att författarna skulle hantera rösträttsreformen på ett neutralt vis då de inte direkt 

specificerar att de undersöker en enskild organisation. 

 

 Därefter har val gjorts för att få in olika aspekter på rösträttsreformen och detta för att se om 

det kan återfinnas olika narrativ i böckerna. Dessa böcker kommer att representeras av 

exempelvis Högerns kvinnor av Stina Nicklasson. Anledningen till att dessa böcker har valts 

ut är för att återse om det finns ett gemensamt huvudnarrativ som alla författare delar. 

  

 Böcker har också valts ut som egentligen inte har med en politisk organisation att göra. 

Däremot kan denna grupp ha tillräckligt mycket makt i fråga om pengar för att kunna skaffa 

sig ett inflytande och på detta vis påverka det politiska landskapet. En av böckerna som 

åsyftas är Söderpalms bok om storföretagarna, och det har inledningsvis varit intressant att 
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undersöka huruvida författarens version kommer att skilja sig mycket gentemot exempelvis 

Vallinders version. 

 

 Med andra ord fokus har varit att välja böcker som både har tagit upp rösträttsreformen utan 

specifik inriktning eller perspektiv. Därutöver har omsorg varit att välja ut litteratur som 

specifikt väljer att lyfta fram en enskild organisations perspektiv. Detta har gjorts för att 

kunna utröna om det finns ett gemensamt narrativ som alla böckernas författare kommer 

överens om. Nu när urvalet har presenterats och gåtts igenom skall härmed undersökningens 

resultat att presenteras. 

  

5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att presenteras. För att göra det 

överskådligt och enklare att följa kommer varje bok att presenteras för sig som ett eget 

avsnitt.  De första två frågorna i frågeställningen kommer  också att besvaras. Det är för att 

göra det enklare att följa resultatet för varje bok. Därefter kommer i det sista avsnittet i 

kapitlet som en egen punkt den tredje frågan att besvaras. Av den anledningen till att frågan 

mer är generellt ställt och det är inte nödvändigt att lyfta fram exempel från alla böcker.  

 

5.1 Kring demokratins genombrott av Stybe, Svend Erik & Hadenius, Stig 1966 
 

Det är en antologi med bidrag från flera författare som belyser olika aspekter av 

rösträttsreformen. Som till exempel kapitlet om principer och idéer. Idéer som enligt 

författaren av texten är hämtade långt tillbaka i tiden till upplysningen och framförallt 

Rousseau som lägger fram tanken om allmänviljan. Allmänviljan som definieras att en individ 

inte skall eftersträva personlig vinning, utan att arbeta för att gruppens bästa.17 

 

 I senare kapitel i boken går andra författare igenom hur de politiska rörelserna och 

fackföreningarna bildades och hur dessa har påverkat det politiska landskapet. När det 

kommer till de politiska partierna började de att formas under slutet av 1800-talet, vilket hade 

sin grund i frihandels- och protektionsrörelserna.18 Fackföreningen började som en 

                                                      

 
17 Stybe 1966, s 19. 
18 Hadenius 1966, s 56. 
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sammanslutning av arbetare som framförde idéen om en direkt demokrati, vilket innebar att 

alla beslut skulle vara direkt förankrade med majoritetens vilja.19 

  

 I antologin är det två kapitel dedikerade till rösträttshistorien, vilka är ”Ministär Edén och 

författningsrevisionen”20 och ”Demokratins genombrott med förhinder”21. I kapitlet om Edén 

kommer det att centrera kring statsministern och de händelser som skedde 1918, vilket ledde 

fram till att rösträtten verkställdes.22 Det andra kapitlet ligger fokus på hur valresultatet i olika 

distrikt i både kommunalval och landstingsval kom till att påverkas av att ledamöter från 

vänsterorganisationer valdes in. Detta innebar att politiker om de ville bli invalda blev 

tvungna att ta större hänsyn till vad väljarnas intressen.23 

 

 Att boken är skriven av olika författare kan ha påverkat om det är fokus på enskilda individer 

eller politiska strukturer, vilket innebär att boken inte nödvändigtvis har en sammanhållen 

hållning till hur frågan hanteras. På flera ställen genom boken nämns det om organisationer 

och dessa anses var till stånd att genomföra förändringar, av den anledningen att ingen 

namngiven person nämns i anslutning till ämnet, vilket Jörgen Westerståhl inleder sitt kapitel 

med i boken.24 Däremot i andra delar i boken kommer det fram att författaren som skrivit 

kapitlet fokuserar mer på aktörerna som exempelvis Gunnar Gerdner när händelserna runt 

statsminister Edén skall beskrivas. Här lyfts enskilda namngivna individer fram, men inte 

alltid blir utpekad att de företräder en organisation. Som exempelvis när författaren lyfter 

fram Värner Rydén och fyra stycken Socialdemokratiska ministrar, vilket kan tolkas att det är 

enskilda individer som för handlingen framåt.25 

 

 Av bokens titel kan det tolkas att den är neutralt framlagd och inte skall framhäva en politisk 

sida. Liknande kan inte sägas om innehållet i boken. Detta uttrycks genom att porträttera 

vänstern som agerar och högern som reagerar på vänsterns politik, vilket kommer att kunna 

tolkas att det är en politisk sida som styr händelseutvecklingen framåt mot allmän och lika 

rösträtt. Som exempelvis beskriver Nilsson det att vänsterns frammarsch inte uteslutande 

bidragit till småfolkens och folkrörelsernas ställning. Utan Högern hade blivit tvingade till att 

                                                      

 
19 Westerståhl 1966, s 136. 
20 Gerdner 1966, s 90-115. 
21 Nilsson 1966, s 116-135. 
22 Gerdner 1966, s 90-115. 
23 Nilsson 1966, s 116-135. 
24 Westerståhl 1966, s 136. 
25 Gerdner 1966, s 91. 
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justera sin politik som svar på ett bredare väljarskikt.26 Det politiska perspektiv som 

framförhålls i denna bok skulle därför kunna tolkas som vänstern. 

 
 

5.2 I kamp för demokratin av Torbjörn Vallinder 1962 
 

Förtäljer hur Allmänna rösträttsföringen startade 1886 som ett samarbete mellan Social-

demokrater och nykterister från Godtemplarorden.27 Samarbetet mellan organisationerna var 

till och början relativt smärtfri då det fanns ett tydligt mål som skulle uppnås. Det som 

förenade de två organisationerna kom till att bli att gemensamt kräva bland annat frihandel, 

progressiv skatt, normalarbetsdag, olycksfalls- och ålderdomsförsäkring med flera. Vallinder 

konstaterar här att det inte återfanns några socialistiska krav, vilket kan bero på föreningens 

sammansättning.28 

 

 Samarbetet mellan organisationerna kom dock inte till att vara friktionsfria i någon längre tid 

då de båda partiernas politiska åsikter skilde sig åt. Försvarsfrågan kom till att bli en 

vattendelare då Branting fick kritik för att vara alltför försvarsvänlig enligt Isidor Kjellberg.29 

Trots detta kommer de bägge parterna fortfarande relativt överens. Det som kom till att bli 

frågan som kom till att starta splittringen är när det beslutats att anordna en folkriksdag. 

Problemet med detta kom inte att bli själva riksdagsfrågan i sig. Utan det som orsakade 

konflikten var vilka som skulle vara representerade. Där Branting visade missnöje med att 

hänvisa till att tilldelningen av representanter i de olika valkretsarna inte skulle vara baserat 

på folkmängd utan politisk aktivitet.30 Frågor som de bägge parter inte kom överens om kom 

till att växa tills det blev ohållbart. Detta var inte den enda anledningen, men det var en starkt 

bidragande orsak. I slutändan blev det att föreningen upplöstes och i dess ställe bildades nya 

organisationer som till exempel Frisinnade landsföreningen 1902.31 

 

 Vallinder har i denna bok lagt ett stort fokus på enskilda individer som företräder olika 

organisationer. Som till exempel att i stor grad beskriva vilka personer som var med samt den 

position de hade i rörelsen. Det som skall påpekas är att det i regel är ledarna som nämns vid 

                                                      

 
26 Nilsson 1966, 117. 
27 Vallinder 1962, s 20-21. 
28 Vallinder 1962, s 23. 
29 Vallinder 1962, s 47. 
30 Vallinder 1962, s 81. 
31 Vallinder 1962, s 214-215. 
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namn, vilket innebär att de övriga deltagarna blir anonymiserade. I en diskussion som lyfts 

fram: ” Den viktigaste hade Branting och fyra andra socialdemokrater på  Stockholmsbänken 

väckt.”32 Det är ett exempel på att författaren anser att de olika aktörerna är mer viktiga för 

handlingen än de strukturer de arbetar i. Strukturerna anses vara viktiga, men för att de skall 

fungera krävs det en stark ledare eller personlighet som kan föra utvecklingen framåt. Det blir  

på bekostnad av det stora flertalet individer som av denna anledning kommer att glömmas 

bort, men som ändå har bidragit med mycket för att rörelsen skulle kunna fungera. 

 

 I kamp för demokratin har av Vallinder beskrivits som en rörelse startat av en liberal rörelse 

och en socialdemokratisk. Det innebär att en balansgång mellan de olika rörelserna kommer 

att uppstå. Där det är enkelt att ge den ena parten överhand och tillskrivas större betydelse. 

Vallinder har gjort ett bra försök att balansera det hela. Vad som däremot kan tolkas är att 

mycket av konflikterna som sker inom rörelsen verkar vara orsakade av Socialdemokraterna. 

Som anser att eftersom de är den största parten att de naturligt nog skall få mest att säga till 

om. Dessa anledningar som angivits kan det anses att bokens ideologiska perspektiv kommer 

att hamna närmare mitten, av den anledningen att boken framför en hel del kritik mot 

ledamöter från Socialdemokraterna. Av den anledningen kan boken anses vara politisk 

neutralt skriven. 

 

5.3 Lantmannapolitiken och industrialismen av Sten Carlsson 1953 
 

Carlsson vill med denna bok beskriva hur övergången sker från en ekonomi baserat på agrar 

produktion till en som är centrerad på industrin. Denna övergång kom att påverka den 

demografiska sammansättningen i Sverige, vilket innebar att befolkningen i städerna kom att 

öka betydligt mellan 1890 och 1900.33 Att Sverige under denna tid inte var självförsörjande på 

många jordbruksprodukter i slutet av 1800-talet. Detta innebar att dessa produkter blev 

importerade utifrån, vilket leder till prisfall och protester från bönder som har svårt att 

konkurrera på lika villkor. I slutändan ledde detta till att tullsystemet införs 1988, vilket 

stabiliserar läget. Det är inte säkert om det beror på tullen eller på den internationella 

handeln.34 

 

                                                      

 
32 Vallinder 1962, s 177. 
33 Carlsson 1953, s 4. 
34 Carlsson 1953, s 7. 
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 Efter att ha beskrivit hur det ekonomiska läget och demografin hade förändrats i Sverige 

övergår Carlsson till att bland annat undersöka hur stort valdeltagande var och vad dessa 

människor hade för yrke eller var de bodde. Det skall tilläggas att det för denna tid var få män 

som kunde rösta på grund av inkomst och förmögenhetsspärren, vilket är temat i det andra 

kapitlet i boken.35 

 

 För att kunna förstå hur partibildningen gick till och varför det var sådant motstånd mot att 

det bildades beskriver Carlsson i kapitel tre. I kapitlet förklaras hur en individ blir invald att 

sitta i kamrarna, samt vad det är för krav som ställs. Dessa krav är dock olika beroende på om 

det är kommunalval eller landstingsval. Skillnader kommer att återfinnas hos de som blir 

invalda samt de som kan rösta. Individer som röstades in var ofta politiska vildar och vägrade 

i regel att binda upp sig till hur de bedrev politik i kamrarna. Detta motstånd från individerna 

innebar att de hänvisade till 1810 och 1866 års riksdagsordningar. Där de ansåg att de inte 

kunde bindas av andra föreskrifter än rikets grundlagar. Vad som däremot blev skillnad var att 

under slutet av 1800-talet började väljarna att kräva att deras kandidat tydligt tog ställning i 

olika frågor. Det tog dock lång tid innan alla kandidater till kamrarna ägnade någon tid på att 

förklara sina handlingar under sin period i makten.36 

 

 Lantmannapartiet bildades enligt Carlsson i andra kammaren 1866 på grund av den 

förändring i riksdagsordningen som hade skett. Partiets målgrupp var huvudsakligen 

jordbrukare och dess ledord kan sammanfattas med sparsamhetsidealet, vilket innebar att 

staten inte skulle slösa pengar i onödan. Skulle det ändå vara nödvändigt var det tydligt att 

fokus skulle vara på att minimera utgifterna för att uppgiften skulle bli utförd. Partiet kom till 

att splittras i två delar från och med 1888 i och med de stora tullstrider som utbröts. Där 

skillnaden kommer att vara att det ena partiet är frihandelsvänligt och det andra är 

protektionistiskt i fråga om tullen.37 Denna splittring kommer inte att vara permanent, men det 

dröjer fram till 1895 innan återföreningen är ett faktum. Enligt Carlsson berodde detta på att 

Erik Boström haft ett finger med i spelet. Anledningarna till detta hänvisas till att splittringen 

i partiet hotade Centerns existens. Som i speciellt frågan om tullstriderna hade varit en stark 

bundsförvant till regeringen.38 

                                                      

 
35 Carlsson 1953, s 11-33. 
36 Carlsson 1953, s, 34-52. 
37 Carlsson 1953, s 53. 
38 Carlsson 1953, s 170-171. 
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 Stora delar av boken handlar om att undersöka hur den ekonomiska strukturen har påverkat 

politiken. Då det tillskrivs att den förändras då allt fler börjar inom industrin. Konsekvenserna 

av detta är att böndernas politiska hållning kommer att förskjutas åt höger som svar på att allt 

fler industriarbetarna kunde rösta.39 Grunden till detta kommer orsaka att konflikten mellan 

höger och vänster kan ses som en mellan arbetare inom industrin och jordbruket. Där 

bönderna kände sig hotade av den växande mängden väljare bland arbetarna och kunde inte 

på några sätt förstå de ämnen som dessa var intresserade av. Detta medför att bönderna blev 

mer konservativa.40 

 

 I denna bok har Carlsson fokuserat i huvudsak på strukturer, vilket får sig i uttryck i de olika 

politiska strukturer som fanns under denna tid. Det skall dock tilläggas att igenom boken 

nämns en hel del namn, men det är mer för att lyfta fram och förmänskliga de olika 

politikerna. Vad dessa däremot inte har är makt att påverka politiken i speciellt stor 

utsträckning. Dessa individer kan under en mandatperiod agera efter eget huvud och rösta 

emot det som hans väljarkår intressen. Med resultatet att han inte blir återvald. Detta kan 

exemplifieras av Zimdahl som 1887 röstade för rågtullen, vilket ledde till att han förlorade sitt 

mandat.41 

 

 Det kan dock tilläggas att enskilda individer kommer Carlsson att erkänna hade en stor 

påverkan, men dessa kan fortfarande inte agera utanför de ramar som de olika 

sammanslutningar som finns runtomkring individen. Detta innebar att till exempel Erik 

Boström som ändå var statminister fick för att behålla stödet i bägge kamrarna försöka att 

kompromissa i olika frågor för att hålla både vänster- och högerriktningarna nöjda.42 

Konsekvenserna av detta är att det är svårt att fastställa att enskilda individer kan vara helt 

ansvariga för att politiska förändringar sker. Framförallt om dessa politiker vill se till att de 

kommer att bli återvalda i nästa val. 

 

 Carlsson perspektiv genom boken är från ett liberalt perspektiv, vilket under denna period är 

synonymt med vänstern. När det kommer till beskrivningen av Lantmännen som kom att 

bestå av en blandning av konservativa och liberala politiker. Boken försöker att balansera med 

                                                      

 
39 Carlsson 1953, s 306. 
40 Carlsson 1953, s 405. 
41 Carlsson 1953, s 40. 
42 Carlsson 1953, s 210-211. 
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att beskriva händelseförloppet i en neutral och opartisk ton, vilket gör att den kan placeras 

någorlunda i mitten på den politiska skalan. 

 

5.4 Högerns kvinnor: problem och resurs för allmänna valmansförbundet perioden 

1900-1936/37 av Stina Nicklasson 1992 
 

Stina Nicklasson öppnar upp denna avhandling med att belägga varför fler kvinnor började 

intressera sig för politik. Anledningarna hänvisas till att Sverige hade gått från en demografi 

baserat på jordbruk till att vara baserat på industrin. Detta medförde att allt fler människor 

flyttade in till städerna. I samband med att demografin förändras kunde kvinnor generellt bli 

anställda på arbetsplatser som tidigare var förbehållna män.43 

 

 Problemet för de kvinnor som ville aktivera sig politisk, men inte tillhörde vänstern, var att 

högern som sådan inte var organiserad som en rörelse. Hos många av männen inom högerns 

led var partidisciplin något som inte sågs positivt, vilket innebar att det var svårt att samla sig 

kring en gemensam politik. Detta kom att förändras i takt med att vänsterrörelsens tillväxt, 

vilket ansågs utgöra ett tillräckligt stort bekymmer för att ett samarbete inom högerns skulle 

kunna starta. Startskottet till detta är hänvisad till en överläggning som skedde 17 Oktober 

1904 och som ledde fram till att Allmänna valmannaförbundet[AVF] bildas. Medlemmarna 

skulle vara enligt gällande stadga en myndig man som antog förbundets riktlinjer. Detta beslut  

innebar att kvinnor blev utestängda från förbundet.44 

 

 Högerns kvinnor var inte helt utestängda från politiken, utan det fanns rörelser som 

accepterade dem som till exempelvis Föreningen för kvinnors rösträtt som startades 1902. Det 

var en förening som på pappret skulle vara politiskt neutral. Föreningen kom till att bli en 

kollaboration mellan de olika politiska fraktionerna som exempelvis liberaler, 

socialdemokrater och konservativa.45 

 

 När kommunalvalet i Stockholm skedde 1910, vilket var första tillfället en större mängd 

kvinnor fick rösta blev resultatet en besvikelse. Utav de som hade rösträtt var det enbart en 

minoritet som verkligen utnyttjade den. Detta kom till användas som ett bevis från högerns 

män att kvinnor inte var intresserade av politik. Följderna av detta resultat blev att 
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44 Nicklasson 1992, s 13-16. 
45 Nicklasson 1992, s 45. 
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högerkvinnorna insåg att något måste göras för att bryta detta läge, vilket resulterar i att dessa 

damer bildade Stockholms moderata Kvinnoförbund[MKF].46 

 

 I återstoden av avhandlingen kommer Nicklasson att fokusera på de konflikter som sker 

mellan MKF och AVF. En konflikt som till stor del är ensidig, då AVF har problem med att 

acceptera kvinnorna över huvud taget. När AVF sedan accepterar kvinnorna är det enligt 

devisen att de skall rätta sig i ledet och följa männen, vilket kvinnorna inte accepterar.  

 

 Konflikterna kommer dock att få sin lösning i och med att AVF bildar en underorganisation 

vid namn Allmänna Valmannaförbundets Centrala kvinnoråd[CK].47 Övergången till 

moderpartiet blev inte direkt utan det dröjde några år och en del kompromisser, men som till 

slut slutade med att MKF slog sig samman med CK 1936.48 

 

 I denna avhandling som Nicklasson har skrivit kommer det att finnas fokus på enskilda 

individer som namnges, vilket är utgångpunkten i kapitel 4.2 där två konservativa kvinnor 

presenteras.49 Detta är ett av flertalet exempel där olika personer lyfts fram för att försöka 

levandegöra högerns kvinnor. Däremot är det inte bara kvinnor, utan även män kommer att 

lyftas fram och det är ofta personer som är ledarpositioner, men bara för att personer namnges 

är detta inte ett tecken på att fokus har varit på aktörer. 

 

 Avhandlingen har en tvetydlig linje när det kommer till hur den förhåller sig till om det är 

enskilda aktörer som påverkar eller om det är de strukturer som de verkar i som styr 

utvecklingen. Det som talar för att det är enskilda aktörer är som tidigare nämnt en tendens att 

beskriva enskilda individer med en utförlig beskrivning med vad det är de har gjort och de 

följderna av dessa aktioner. Där ett exempel är när Lydia Wahlström skulle ha bearbetat 

enskilda statsråd i högerregeringen.50 

 

 Av denna anledning kan man dock inte dra slutsatsen att Nicklasson menar på att det är 

enskilda aktörer som har påverkat händelseförloppet. Att enskilda individer blir namngivna är 

allt som oftast för att göra händelseförloppet mer begripligt. Det skall påpekas att genom 
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boken är det oftare att händelseförloppen kommer ha orsakats av olika grupper. Grupperna 

eller strukturerna kommer inte att vara statiska och samma individ kan vara delaktig i flera 

grupper samtidigt, men det är i egenskap för de olika grupperna som individen kan anses få 

makt att påverka politiken. Det som kan göra situationen mer komplicerad är till exempel att 

Arvid Lindman läggs fram som en av huvudmotståndarna när det kommer till rösträtten.51 

Detta har nog mer att göra att Lindman hade varit statsminister under olika perioder, vilket 

medför att han i och för sig har makt, men dessa är fortfarande begränsade av de strukturer 

som finns runt honom. 

 

 Bokens perspektiv i denna avhandling är att försöka beskriva Högerns kvinnors 

rösträttshistoria, vilket innebär att fokus kommer att vara på högern, men med en ideologisk 

inriktning som närmast kan anses vara liberal, vilket innebär att det ideologiska perspektivet 

kommer att vara förskjutet åt vänster. Om man nu godtar att högern per definition var emot 

rösträtt och vänstern skulle vara för, vilket i och för sig inte är hela sanningen. Det som 

däremot är sant är att konservativa män i regel var emot kvinnlig rösträtt och eftersom denna 

bok är från det perspektivet kommer det att innebära att bokens perspektiv kommer att 

reflektera detta. Alltså bokens ideologiska perspektiv är mer förskjutet åt vänster. 

 

5.5 I otakt med tiden: om rösträttsmotstånd antipacifism och nazism bland svenska 

kvinnor av Sif Bokholm 2008 
 

Sif Bokholm har med denna bok försökt att lyfta fram kvinnor som i regel blivit undanträngda 

och bortglömda från historien. Detta har inte att göra med att de inte höll sig hemma utan 

förekom ute i den publika debatten. Debatter som dessa kvinnor deltog i förekom framförallt i 

de konservativa tidningarna då bägge delade samma åsikter i politiska frågor. Dessa politiska 

åsikter som dessa kvinnor företrädde var framförallt att försvaret skulle vara starkt och att 

allmän rösträtt inte skulle införas.52 

 

 Boken kommer att framförallt att kretsa kring de idéer och tankar som Annie 

Åkerhielm(tidigare Quiding) som framför i sin bokroman Fru Fanny. I den boken presenterar 

Åkerhielm en fiktiv historia sitt huvudspår angående sin filosofi som hon senare kommer att 

använda i sin argumentation mot rösträtten. Bokholm har begränsat sig igenom 
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undersökningen till de forum som Åkerhielm var synlig, vilket innebar att kvinnor som var 

emot rösträtten, men som inte höll till i samma forum inte blev inkluderade.53 

 

 Det förekommer ett flertal andra kvinnor, men det kan konstateras att de utgör en tydlig 

minoritet av de kvinnor som har gjort sina röster hörda i olika forum. Under denna period som 

undersöks verkställs rösträttsreformen, vilket får konsekvenser att rösträttsmotståndarna blir 

tvungna att ändra på budskapet för att försöka hålla sig relevanta i diskussionerna. Som till 

exempel menar Åkerhielm inför valet 1928 att rösträtten inte var en rättighet som en individ 

kunde slippa att utnyttja.54 

 

 Det förekommer även en hel del andra ämnen i boken som kan kunna kopplas ihop med 

rösträtten på det ena eller andra sättet. Ämnet i fråga skulle kunna sammanfattas med 

försvaret, hur stort försvar som behövs och vad det är för material som behövs för att kunna 

skydda nationen. I denna del lyfter Bokholm upp flera kvinnor vid namn som liksom 

Åkerhielm är oroliga över situationen med det svenska försvaret. 

 

 Tredje och sista delen av boken är tilldelade kvinnor som delade åsikter med den nazistiska 

rörelsen. Liksom i övriga delar är Annie Åkerhielm med på ett hörn, men det förekommer ett 

antal andra kvinnor som genom sitt engagemang framförallt i pressen har gjort sina åsikter 

hörda. Mycket av sympatierna för just Nazismen och Tyskland kopplas samman med de täta 

förbindelser som förekom mellan Sverige och Tyskland. Ett exempel var Sigfrid Swanson 

som var en av de första aktiva medlemmarna i Tyska nationalsocialistiska partiet.55  

 

 I frågan om det är aktörer eller strukturer som styr händelseförloppet kan det konstateras att 

Bokholm öppnar upp med att skriva att detta är förlorarnas historia.56 Konsekvenserna av 

detta är att i de flesta frågor som boken tar upp kommer dessa namngivna kvinnor inte kunna 

göra sina röster gällande. Rösterna blir hörda och deras tidningsartiklar blir lästa, men dessa 

artiklar kom inte att påverka historien. Bokholm kommer däremot visa upp att det är de olika 

strukturer som finns som står för att förändringar sker, vilket kan kategoriseras som högern 

                                                      

 
53 Bokholm 2008, s 23-24. 
54 Bokholm 2008, s 100. 
55 Bokholm 2008, s 214. 
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eller rösträttskvinnor.57 Om nu det är en individ som till exempel Arvid Lindman är han inte 

fri att agera efter eget huvud, utan i egenskap av statsminister är han tvungen att ta hänsyn till 

de olika grupperna som förekom i bägge kamrarna. När pansarbåtsdiskussionen var uppe på 

tapeten ville han egentligen inte ta emot pengarna från insamlingen, men på grund av tryck 

från omgivningen var det inget som Lindman kunde motsätta sig, vilket ledde till att pengarna 

mottogs.58 

 

 Boken är skriven med ett ideologiskt perspektiv som skulle kunna sägas vara hämtad från en 

konservativ hållning. I och med att boken inte direkt fokuserar på hur förändringar gick till 

utan är mer intresserad att undersöka de tankar och idéer dessa konservativa kvinnor hade. 

Detta innebär att bokens ideologiska perspektiv ligger inom det i konservativa spektrumet och 

därför till högern. 

 

 

5.6 Storföretagarna och det demokratiska genombrottet av Sven Anders Söderpalm 

1969 
 

I Sverige med start under 1890-talet inleddes vad som kan kallas den moderna industrin med 

fokus på export. Detta ledde till att arbetsgivarna började frukta socialismen som företräddes 

på denna tid av Socialdemokraterna. Företagsledarna inom industrin förespåddes en lysande 

framtid som en konsekvens av exporten, vilket medför att de principiellt var emot tullar som 

ansågs skulle påverka handeln negativt.59 

 

 När första världskriget startar kommer konflikterna mellan regeringen och de bägge 

kamrarna på ena sidan och industriledarna på den andre att skärpas. Konflikterna under denna 

period kommer främst att vara hur utrikespolitiken skulle skötas. Detta kommer i uttryck att 

Sverige under kriget bedrev handel med både Ryssland, Tyskland men även England. Kriget 

befarades att den skulle rubba båda handeln och produktionen, vilket inte skedde under 

krigets inledning. Företagen inom landet var på grund av exporten intresserade av att Sverige 

skulle fortsätta att förhålla sig neutralt i frågan.60 

 

                                                      

 
57 Exempelvis Bokholm 2008, s 63. 
58 Bokholm 2008, s 134. 
59 Söderpalm 1969, s 11-13. 
60 Söderpalm 1969, s 32-41. 
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 Under första världskriget hade England kontroll över transocean handel, vilket innebar att de 

hade kontroll över viktiga råvaror som industrin behövde för att kunna drivas. I det enda 

avseendet som Englands ställning försvagades under kriget var i frågan om kolimporten, där 

majoriteten av importen kom från Tyskland. 61 

 

 Det som kom att ställa allt på sin spets var att krigshandelslagarna, vilket införde restriktioner 

på både import och export. Alla varor omfattades dock inte av denna lag. Lagen lades fram 

som en proposition i mars och klubbades igenom i april.62 Under sommaren 1916 hårdnar 

blockaden från engelsk sida, men den nya krigslagen tillämpades inte alls. Anledningen till 

blockaden från England skärps är de inte accepterade att svenska staten saknade full kontroll 

över produktionen. Konsekvensen att alla handelsvaror som inte obearbetat konsumeras i 

landet blev blockerade.63 

 

 Hösten 1916 får allmänheten reda på hur illa försörjningsläget är, samt att det samtidigt råder 

missväxt i landet, vilket leder till att livsmedelsbristen ökar. Detta leder till att både bröd och 

socker kommer att hamna under strikt ransonering. I februari 1917 förändras läget med 

England då krav framlägges att om handeln skall återupptas måste svenska skepp bistå de 

allierade med sjötransporter.64 Det kom att dröja ända fram till maj 1918 innan ett reviderat 

avtal kunde skrivas under och handeln återupptas.65 

 

 Under bokens sista del som börjar våren 1918 kommer Söderpalm att förklara hur de 

industriella ledarna som intagit maktposition både direkt och indirekt börjar samarbeta med 

vänstern och framförallt Branting. Samarbetets start beror på flera anledningar. En anledning 

är att under åren efter 1909 hade antalet arbetsmarknadskonflikter i landet ökat exponentiellt, 

vilket leder till att många arbetsdagar försvann. Ledordet från industrins ledare och framförallt 

Marcus Wallenberg var en vilja att undvika konflikter. I förlängningen innebar denna 

inställning ett tryck på högern att acceptera Socialdemokraternas krav på allmän och lika 

rösträtt.66 

 

                                                      

 
61 Söderpalm 1969, s 42. 
62 Söderpalm 1969, s 60. 
63 Söderpalm 1969, s 89. 
64 Söderpalm 1969, s 111-112. 
65 Söderpalm 1969, s 168. 
66 Söderpalm 1969, s 165-186. 



25 

 

 Söderpalm kommer genom boken att namnge ett flertal aktörer som verkar i olika sociala 

strukturer. Allt som oftast är dessa individer namn som har något att säga till om och påverka, 

men allt som oftast framhålls det att det handlar om åsikter. Som när Adelswärd ger sin syn på 

hur en remiss till handelsförhållandet till England.67 Adelswärd är i position att uttrycka sina 

åsikter, men det är inte nödvändigtvis att det kom att orsaka en förändring. Vad som däremot 

kan vara säkert är att personer i maktpositions röster blir framförda, men det är fortfarande i 

relation med övriga individer i gruppen som beslut övergår till handling. Med andra ord är det 

politiska strukturer och de organisationer som bildas inom företagsledningarna i industrin. 

 

 Söderpalm beskriver historien från ett industriellt perspektiv som traditionellt varit lutad åt 

höger och konservativ. Att industrin under denna period kommer att vända och svänga över 

till vänstern är en annan diskussion, vilket innebära att det är svårt att fastslå var på den 

ideologiska skalan som boken representerar. 

 

5.7 Socialdemokrater skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892-2000 av Åsa Linderborg 2001 
 

Åsa Linderborg öppnar upp sin avhandling med beskriver att en individ som heter Axel 

Danielsson var missnöjd hur historien skrevs och att historia enbart var skriven för att förtälja 

överhetens historia. Konsekvensen från detta innebar att arbetarnas och arbetarrörelsens 

historia blev bortglömd.68 Detta följer att ett intresse från Socialdemokratiska 

arbetarpartiets[SAP] håll att skriva om sin egen historia. Tankarna följde banan att om inte 

SAP skrev sin egen historia, vilket inte verkade vara ett intressant ämne från historikerna var 

att den inte skulle bli nedtecknad över huvud taget. 

 

 I denna avhandling kommer Linderborg att försöka att hålla ihop två separata men ändå 

sammanlänkade historier. Dels hur SAP:s historia har varit under denna period som 

undersöks, dels även att samtidigt beskriva hur historian enligt partiet har förändrats under 

årens lopp. Förändringar hänvisar inte till att fakta i historien förvanskas, utan när referenser 

görs till det förflutna kommer dessa att skilja sig åt. Det kan tilläggas att hur historie-

skrivningen enligt partiledningen har inte varit omstridd och det har förekommit en del 

konflikter genom åren. 
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 Den första stora konflikten i hur SAP ser på sin egen historia är om det är August Palm eller 

Hjalmar Branting som är den fick rörelsen att ta fart. Konflikten startar redan 1892 då Palm 

släpper sin version av SAP:s historia vid namnet Några drag i socialistisk historia i Sverige. 

Palm blev inte den enda som försökte att skriva ner historien utan både Branting och 

Danielsson försöker att skriva ner sina versioner, men även översättningar från utländska verk 

med inriktning på socialism och arbetarrörelsen skrivs.69  

 

 Linderborg lägger fram hypotesen att för att kontra den hegemonin som borgarna hade byggt 

upp, blev konsekvensen att SAP:s historieskrivning kom att centrera kring personer. Vad som 

kan varit en bidragande orsak enligt Linderborg var att när Göran Persson blev 

partiordförande, var han i själva verket enbart den sjätte partiledaren sedan partiet hade 

bildats. Detta kan jämföras med borgerliga partiledare som i snitt hade suttit i 5 år.70 

 

 Avhandlingen är inte uppdelad som i en tidslinje där varje kapitel är en fix tidsperiod, utan 

varje huvudkapitel är indelade efter ett antal teman. Att det sedan i dess underkapitel sedan 

kan tolkas vara indelade i tidsperioder kan det argumenteras för. Fokus med dessa kapitel är 

snarare att som exempelvis i kapitel 3 där Linderborg går igenom och förtäljer om SAP:s 

partiledare, vilket kommer att innebära att det av naturliga skäl blir en tidsindelning.71 

 

 I kapitel sex kommer Linderborg att beskriva hur SAP försöker att omvärdera och forma 

forntida svenska ledare som till exempelvis Engelbrekt och Gustav Vasa. Anledningarna till 

att detta görs är enligt utsago att legitimera bland annat arbetsrörelsen. Att historien om 

Engelbrekt har varit omdiskuterad och förändrats med åren, vilket innebär att den har blivit 

skriven för att passa med den rådande situationen. Denna situation kan exemplifieras med att 

den Socialdemokratiska statsministern 1935 hyllar Engelbrekt som en individ som strävade 

för frihet och demokratiskt samarbete.72 

 

 Avhandlingen kommer att i kapitel sju göra en betydligt grundligare analys i hur SAP har 

beskrivit sin egen historia, vilket har förändrats genom åren på grund av yttre faktorer. Även i 

detta samma kapitel kommer Linderborg att ta upp exempel på grupper som ansetts vara 
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27 

 

osynliga som till exempel kvinnor, invandrare och arbetarklassen. När det kommer till 

kvinnorna i förbundet som varit med sedan start är det något som inte omnämns i den 

allmänna historieskrivningen som SAP har stött. Det dröjer ända fram till år 2000 innan SAP 

börjar presentera sig som kvinnornas parti och börja lyfta upp kvinnliga företrädare.73 

 

 I avhandlingens näst sista kapitel tar Linderborg upp hur den svenska historian har gestaltas i 

läromedel, vilket inte heller har varit konstant under den perioden som undersöktes. 

Orsakerna till varför och hur dessa skillnader uppstår gås grundligt igenom. I andra halvan av 

kapitlet kommer oppositionens syn på historien, vilket innebar att även till exempel 

Högerpartiet( Moderaterna) hade anlitat individer för att skriva historia, men från deras 

synvinkel.74 

 

 Åsa Lindborg tar i denna avhandling upp hur SAP och huvudsakligen kommer att försöka att 

visa upp hur partiet har blivit framställd i historien. I det förhållandet kan det tolkas att det är 

enskilda aktörer som driver historien framåt. Detta uttrycker sig i den hjältedyrkan som 

förekommer i de memoarer som skrivs om de Socialdemokratiska ledarna. Det tydligaste 

exemplet är historierna om Hjalmar Branting. I ett försök att lyfta fram Branting som en född 

ledare berättas det om historier från hans barndom. För att på detta vis ge legitimitet åt detta 

påstående. Historierna skulle enligt Linderborg ha kommit från en gammal lärares minnen om 

hur Branting betedde sig i skolan.75 Detta kommer att innebära att individer som inte klättrar 

till den absoluta toppen kommer att för att inte stjäla glansen från ledaren att ignoreras. 

Samma kritik som SAP hade framfört mot den politiska historien, vilket var den som 

dominerade under den perioden kan appliceras på deras egen historieskrivning. 

 

 Hur Linderborg ställer sig till förhållandet mellan aktör och struktur kommer att skilja sig 

mot det objekt som studeras. Detta innebär att i författarens ögon är det de politiska 

strukturerna runt individerna som sätter gränser och begränsar hur dessa kan agera. Detta 

kommer sig i uttryck att när historia skrivs är det ofta med tanke på att det är organisationers 

historia. Handlingen kan handla om enskilda individer i toppen, men dessa skrivs för att 

majoriteten i ledningen godkänner och accepterar de historiska händelser och dess orsaker. 

Som exempel kan nämnas att när historierna om Engelbrekt tas upp för diskussion beskriver 
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Linderborg detta som: ”Efter den allmänna rösträttens införande blev det viktigt för 

borgerligheten att framställa Engelbrekt som riksdagens grundare”76, vilket är ett exempel på 

att det är grupper som fastställer det som är viktigt i historien. Det är inte enskilda individer 

som enhälligt kan avgöra vad det är för historia det är som skall styra, en del individer som 

Hjalmar Branting kunde ge uttryck för sina åsikter om hur historien skulle förtäljas, men det 

är upp till partiets ledning att godkänna historiens orsaker och förlopp. 

 

 Avhandlingen är skriven från ett perspektiv som utgår från det Socialdemokratiska 

perspektivet på hur historien har utspelat sig. Vad som framgår av avhandlingen är att detta 

perspektiv inte nödvändigtvis behöver vara det enda riktiga. Den ideologiska utgångspunkten 

i denna avhandling kan anses vara ett försök att hålla sig neutral i förhållande till det material 

som har genomgåtts. Då skarp kritik framförs mot SAP:s historieskrivning. 

 

5.8 1918: året då Sverige blev Sverige av Per T Ohlsson 2017 
 

Per T Ohlsson försöker med denna bok att berätta om de händelser som sker både innanför 

och utanför Sverige under 1918. Anledningen till att det blev just detta årtal beror på att under 

årets gång kommer rösträttsreformen in i sin slutfas för att sedan i december sluta med att 

allmän och lika rösträtt i båda kamrarna. För att få klarhet och göra de olika förloppen tydliga 

för läsaren har Ohlsson tilldelat varje månad under året varsitt kapitel. 

 

 Boken inleds dock inte med januari 1918, utan Ohlsson gör en sammanfattning av hur både 

det ekonomiska och politiska läget var i Sverige. De stora problemen som tornar upp sig och 

kommer sätta tonen för hur inledning av 1918 är framför allt två saker. Det ena var 

inbördeskriget i Finland som rasade mellan röda och vita armén och det andra var den 

stegrande livsmedelskrisen och med hårdare ransoneringar som följd. En annan sak som 

skulle få konsekvenser senare är att företagsledarna med Marcus Wallenberg i spetsen 

startade diskussioner om att börja samarbeta med Socialdemokraterna.77 

 

 Ohlsson börjar det kapitel om januari med att berätta om hur och varför Hjalmar Branting 

beslutar sig för att avsäga sig post som finansminister och lämna regeringen. Huvudfokus med 

denna episod är att förklara de tankar som Branting och hans omgivning hade gett i uttryck 
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för att beslutet fattades.78 Förutom detta kommer händelser som kan relatera till politiken 

indirekt tas upp som när exempelvis Carl Lindhagen släpper sin resebok. Reseboken handlar 

om Lindhagens resa i Ryssland och hans hyllning till Lenin och kommunism.79 

 

 Bokens huvudfokus kommer att centrera runt de politiska händelser som sker i både landet 

och omvärlden, vilket kan förklaras av att boken är menad för en större publik och kommer att 

formas efter detta. Den största händelsen som inte är politisk relaterade, men som ändå formar 

politiken är rapporteringarna om spanska sjukan och dess offer. Sjukdomen kommer att bli ett 

av huvudämnena i kapitlet om Juli. Då de första sjukdomsfallen inträffar på svensk mark. 

Därefter kommer intresset för sjukdomen att vara fokuserat på var sjukdomen har spridit sig 

under månaden.80 

 

 En del händelser som rapporteras om i boken är med för att visa upp att allt inte är nattsvart 

under året 1918. Dessa händelser kommer att vara mer inriktade på nöje och inte politik, som 

när det tas upp vad det är för böcker som recenserades i tidningarna under hösten.81 Dessa 

inslag dominerar inte innehållet utan det som är mest omskrivet är det ekonomiska och 

politiska klimatet både i och utanför Sverige. 

 

 För att besvara frågan om Ohlsson fokuserar på att förändringar sker på grund av enskilda 

aktörers handlande, eller sker det på grund av de politiska strukturerna. Enskilda aktörer 

kommer att namnges under händelsernas gång, men detta innebär inte bara för det att de har 

makten att påverka. I början av boken i kapitlet om januari berättas det om Hjalmar Branting 

och hans funderingar att sluta som finansminister.82 En aktör som handlar i sina ramar och ger 

funderingar åt den situation som denne befinner sig i, men det ger ingen bekräftelse på att det 

är aktörer som påverkar historien. 

 

 När det kommer till att försöka beskriva förändringar kommer Ohlsson i en del fall att låta 

enskilda namngivna individer representera en grupp. Detta innebär att den enda anledningen 

till att de skulle kunna antas ha makt är för att gruppen eller strukturen tillåter dem. 

Individerna som namngivits är enbart där för att beskriva ett händelseförlopp, men från ett 
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annat perspektiv. Intresset är i detta fall inte att förklara att den enskilda individen har makten 

att påverka sin omgivning, men den är till för att förklara varför individen agerade som den 

gjorde, vilket inte betyder att de saknar betydelse eller makt. Vad som däremot är tydligt att 

personerna som pekas ut ha makt måste i samtliga fall söka stöd från andra för att kunna utöva 

makt. Strukturerna sätter begränsningar på de enskilda aktörers handlingar och har därför 

förtur i alla beslut som sker i boken. 

 

 Boken försöker att ta med alla politiska sidor som är med i debatten under året, vilket 

Ohlsson har lyckats relativt bra. Försök görs att hålla sig neutral i hur händelserna har utspelat 

sig. Det kommer av diverse skäl att vara ett något större fokus på olika personer med 

anknytning till det Socialdemokratiska partiet, men inte i den utsträckningen att det kan 

bedömas påverka den ideologiska ställningen boken förmedlar. Detta innebär att boken är ett 

försök att vara politiskt neutral kring de olika händelserna som skedde 1918. Att det 

förekommer en svag övervikt åt vänster beror på att rösträttsreformen enligt boken är en av de 

viktigaste händelserna i svensk historia, vilket kommer att få konsekvensen att det parti som 

bedöms ha haft störst påverkan på själva processen kommer att ha mer utrymme. 

 

5.9 Vad kan anledningarna vara att författarna skiljer sig åt när de beskriver 

rösträttsreformen? 
 

Som frågan antyder är det inte alltid enkelt att avgöra varför en författare väljer att lyfta fram 

eller ignorera ett ämne. Många gånger har författaren redan innan boken börjats skrivas haft 

problem med att formulera frågeställningen och klargöra varför den är intressant att 

undersöka, men det är ofta snarare ett följdproblem. Dessa problem har i regel med att göra 

hur författaren skall hantera och bearbeta källmaterialet. Allt källmaterial kommer inte att 

finnas tillgängligt då boken skrivs. Speciellt inte då den skrivs i nära anslutning till att 

händelsen utspelar sig. Att allt källmaterial inte finns tillgängligt från start kan bero på att 

dessa härstammar från privata brevkonversationer eller dagböcker. Det vill säga att det i regel 

oftast att om boken skrivs i anslutning till händelsen finns risker att det tillgängliga materialet 

inte är speciellt omfattande. Tillgången på källmaterial kommer med andra ord att variera 

beroende på hur lång tid som har förflutits sedan händelsen inträffade.  

 

 Källmaterialet kommer med största sannolikhet att öka i omfattning när distansen i tid blir 

större, vilket kommer att göra det svårare att få en överblick över allt material. I och med att 

urvalet kommer att bli större är risken att olika författare kommer att beskriva samma 
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händelseförlopp med olika orsaker och påföljder. Speciellt då det inte är säkert att båda 

författares källmaterial kommer att överlappa varandra. Författaren kommer igenom 

urvalsprocessen att välja vad det är för ämnesområden och vad det är för perspektiv som 

används när källmaterialet analyseras, vilket kommer ge författaren makten att forma hur 

läsaren uppfattar det förflutna. Det förflutna är inte en direkt sanning utan det kommer att 

finnas ett filter som författaren har lagt till för att göra händelseförloppet överskådligt och 

begripligt, men med den nackdelen att läsaren ger ifrån sig makten till författaren. 

 

 I denna undersökning har böcker skrivits mellan åren 1953-2016, vilket innebär att 

författarna har haft olika förutsättningar i vad för källmaterial som fanns tillgängligt när de 

skrev böckerna. Skillnader i böckernas utformning kan delvis bero på denna faktor, men det 

är nog inte hela sanningen. Som tidigare påpekat bearbetar alla böckerna helt olika 

tidsperioder, vilket för den saken skull inte betyder att en vis överlappning kommer att ske. 

Hur detta kan exemplifieras är hur de olika författarna hanterar den politiska höger- och 

vänsterrörelserna. Där en av skiljelinjerna som kan dras om boken bearbetar perioden före 

eller efter 1905, vilket kommer att påverka hur författaren hanterar högern. Före 1905 var inte 

högern organiserad i stor utsträckning. Det fanns lantmannapartiet, men det var splittrat i 

perioder och de ledamöter som ändå var anslutna utgjorde en minoritet av de individer i 

riksdagen som identifierade sig som konservativ.  

 

 Att beskrivningen mellan höger- och vänsterrörelsen kan skilja sig åt beroende på valda 

tidsperioden, vilket kan vara en legitim orsak. Det som däremot inte är lika enkelt att förklara 

är hur båda dessa parter förhåller sig till rösträttsreformen. Då kan som det omnämns i 1918 

verka som exempel där den samlade högern ansågs vara emot reformen.83 Detta kan jämföras 

med hur Nicklasson beskriver motståndet mot kvinnlig rösträtt och redan där fanns det 

skillnader inom partiet, som exempelvis kan symboliseras med Theodor af Ekenstam som 

kunde acceptera kvinnlig rösträtt men förvägrade dem att bli invalda.84 Det återfanns 

splittringar inom högern när det kom till hur rösträtten skulle vara, men det betyder inte att 

dessa var i majoritet. 

 

                                                      

 
83 Ohlsson 2016, s 31-32. 
84 Nicklasson 1992, 39-40. 
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 Oftast när det kommer till den kvinnliga rösträtten antas det idag att alla kvinnor ville ha 

rösträtt, men som Bokholm lyfter fram fanns det en högljudd minoritet kvinnor som var emot 

rösträtten. Att dessa kvinnors historia inte har hörts tidigare och att den inte är mer spridd 

spekulerar Bokholm med att det handlar om de förlorades historia.85 Detta påstående kan 

kontrasteras mot det Nicklasson tar upp om högerns kvinnor, där dessa kvinnor inte 

förkommer över huvud taget. 

 

 Dessa exempel kan vara i åtanke när nu frågan om varför författarnas beskrivning av 

rösträttsreformen skall besvaras. Det kan som tidigare påpekat på både tidpunkten när boken 

skrevs och vad det är för tidsperiod som behandlas. Det är två perspektiv som kan förklara 

några skillnader, men inte alla. Skillnader som inte kan förklaras på detta sätt, kan med största 

sannolikhet förklaras med att det finns ett förutbestämt och sanktionerat perspektiv som får 

förtur när det gäller att förklara händelseförloppet. Det handlar om att någon enskild individ 

eller organisation antingen får eller tar makten över det minnet som skapas över händelsen. 

Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att detta minne är sant i den bemärkelsen att den har 

inträffat på det vis som historien förtäljer. 

 

 Någon eller några har med andra ord lyckats att påverka den dagordning om det historiska 

händelseförloppet som nu rösträttsreformen utgör, vilket innebär att de har kontrollen att 

påverka vad det är som är viktigt och varför. Med tanke på att böcker om kvinnlig rösträtt 

oftast inte behandlar de kvinnliga rösträttsmotståndarna har förmodligen med att göra att vare 

sig höger- eller vänsterrörelserna vill kännas vid att de har existerat nu i efterhand. 

Förklaringar som att de var en högljudd minoritet och att det inte blev någon riktigt förändring 

från dessa kvinnors debattinlägg. Även om det under denna period fanns några politiker som 

sympatiserade med dem, men när de oundvikligt förlorade och blev stigmatiserade, blev det 

inte längre speciellt viktigt att komma ihåg dem. 

 

 Rösträttsrörelserna har sett den reform som skedde i början av 1900-talet som ett stort steg 

för Sverige mot ett demokratiskt och jämställt rike, vilket innebär att historier som går emot 

detta narrativ inte är speciellt önskvärda. Anledningen kan bero på att i huvudnarrativet som 

förs fram är en majoritet av Sveriges befolkning för rösträttsreformen och de enda som var 

emot detta var konservativa politiker och bönder. För att legitimera rörelsen har de parter som 

                                                      

 
85 Bokholm 2008, s 12. 
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både var med och kanske till och med emot, kommit överens om ett narrativ där den ena 

parten kan ses som en motståndare till reformen. Där oönskade motståndare väljs att ignoreras 

och sopas under mattan. Det finns både vinnare och förlorare när det kommer till vem som får 

makten att skapa det förflutna och på det viset påverka hur individer ser på händelser som har 

skett. 

 

6. Analys 
 

I detta kapitel som följer kommer resultatet från frågorna som ställdes när materialet gicks 

igenom att analyseras och presenteras. Till skillnad från förgående kapitel där varje bok blev 

tilldelad ett avsnitt, kommer indelningen att bli annorlunda i detta kapitel. Indelningen 

kommer att vara utefter de tre frågor som har varit utgångspunkten på undersökningen, vilket 

kommer att innebära att en komparation mellan böckerna kommer att göras. Även om det inte 

går att direkt jämföra böckerna, då de behandlar olika tidsperioder finns det en möjlighet att 

göra jämförelser mellan svaren på frågorna. 

 

6.1 När rösträttsreformen har beskrivits har författaren lagt huvudfokus på aktörer eller 

strukturer? 
 

Böckerna som har analyserats är som tidigare påpekat försökt att förklara hur 

rösträttsreformen har gått tillväga. Rösträttsreformen kom att påverka hur politiken i de bägge 

kamrarna bedrevs, vilket innebär att politikerna för att kunna påverka var tvungna att anpassa 

sig. Förändringar som kommer sig i uttryck att de gick från att vara politiska vildar som 

enbart lystrade till sina väljare i valkretsen, till att gå med i olika politiska partier där 

medlemmarna gemensamt fastställde den förda politiken. Det kan vara en av anledningarna 

till att författarna till böckerna som är med i undersökningen i princip försöker skildra 

historien utifrån ett strukturperspektiv.  

 

 Sif Bokholm utgör ett undantag med sitt fokus på kvinnliga rösträttsmotståndare, vilket 

innebär att trots att det är ett fokus på enskilda aktörer. Kommer slutsatsen som dras inte att 

vara boken är fokuserad på ett aktörsperspektiv. Detta är av den anledningen att de aktörer 

som verkar i boken kan i och för sig göra sin röst hörd, men de saknar makt att påverka sin 

omgivning. I detta fall skulle det kunna tolkas på två skilda sätt. Att antingen är det ett 

maktlöst aktörsperspektiv. Detta innebär att trots fokus på aktörer har de ingen makt att 

påverka någonting. I och med att de inte påverkar någonting innebär det en motsättning mot 
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själva begreppet. Det andra skulle vara att det är ett strukturperspektiv, men i och med att 

fokus är på det sker förändringar trots att aktörernas motstånd. Detta  innebär att det är svårt 

att fastslå att det är ett strukturperspektiv. Den slutsatsen som görs i denna undersökning 

skulle nog bli att den inte är något av det, då fokus är på förlorarnas historia och av den 

anledningen inte kan placeras i vare sig aktörs- eller strukturperspektivet. 

 

6.2 Vad är det för ideologiskt perspektiv som lyfts fram i beskrivningen av 

rösträttsreformen? 
 

I denna fråga har till skillnad från föregående fråga blivit att en större spridning mellan 

författarna i förhållande till det ideologiska perspektiv som använts i skildringen av 

rösträttsreformen. Författarna i denna undersökning har placerat sig allt ifrån högern och det 

konservativa spektrumet till vänstern och det mer liberala attityden till hur händelseförloppet 

skall skildras. Var författaren har valt ut som perspektiv kommer inte att kunna utläsas av 

titeln till boken har denna studie visat. 

 

 Böckerna kommer att placera sig mellan tre olika ytterligheter nämligen vänster, center eller 

höger. Där de två ytterligheterna i form av vänster eller höger, kommer att kunna fastslås om 

det är en liberal eller en konservativ hållning boken framför. I denna undersökning är det tre 

böcker som inte har haft fokus på en enskild organisation, men resultatet av undersökningen 

är inte enhetligt när det kommer till dessa tre. Utan två av dessa skulle placera sig i mitten och 

dessa två är den ena skriven av Torbjörn Vallinder och den andre av Per T Ohlsson. Den 

tredje boken som inte placerar sig i mitten är antologin redigerad av Stig Hadenius och den 

skulle placera sig åt vänster i det ideologiska spektrumet. 

 

 De övriga böckerna som är mer fokuserad på de olika organisationer eller rörelser kommer i 

regel att placera sig mer i centrum. Böckernas fokus kommer att vara på en ända av det 

politiska spektrumet, men kommer inte att följa det. Utan försöker att trots detta beskriva 

händelseförloppet i en neutral ton, vilket innebär att författaren inte kommer att lägga ner och 

tillskrivna den fokuserade organisationen som orsak till händelser som de nödvändigtvis inte 

hade någon kontroll över. Som ett exempel är Åsa Linderborgs bok om Socialdemokraterna 

och deras historieskrivning. I boken kommer inte enbart exempel som företräddes av vänstern 

att förekomma fördelaktigt, utan det kommer även att återfinnas från andra delar av 

spektrumet, vilket inte direkt kommer att innebära att dessa kommer att beskrivas negativt. 
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 Böckerna i denna undersökning kommer att i genomsnitt ha dominerats av att de tillfaller i 

centern på det ideologiska spektrumet. Detta innebär att böckerna har försökt att balansera 

mellan de två ytterligheterna som utgörs av vänstern och högern, vilket innebär att bägge 

sidorna förekommer, men författaren kommer inte att lägga allt fokus på ett av perspektiven. 

Av den anledningen har detta bedömts att boken intar en neutral inställning till 

rösträttsreformen eller att det hamnar i centrum på det politiska spektrumet. 

 

6.3 Vad kan anledningarna vara att författarna skiljer sig åt när de beskriver 

rösträttsreformen? 
 

Författarna har som resultatet av denna fråga skiljt sig åt i en del frågor, vilket kan ha berott 

på ett antal olika punkter som presenterades i resultatet. Vad som däremot visade sig inte 

kunna fastslås av dessa orsaker har att göra med att författarna medvetet eller omedvetet har 

rättat sig efter ett narrativ som de alla delar. Det främsta exemplet i detta fall kan utgöras av 

att kvinnorna i de olika förloppen som gemensam nämnare att de inte skriver om de kvinnor 

som var emot rösträtten.  

 Enligt majoriteten av författarna drogs dessutom en slutsats att det enbart var högern som var 

emot rösträtt över huvud taget. Det är sant att en majoritet av de konservativa var emot 

rösträtt, men det var långt ifrån alla. Av den anledningen kan det tolkas som att det är 

vänsterrörelsen som med största sannolikhet har skaffat sig makten över det förflutna genom 

att definiera det politiska landskapet under denna period.  

 

 Att detta har kommit att bli det dominerade narrativet, kommer att ha påverkat hur det 

förgångna har förmedlats för allmänheten. Detta leder till en polarisering mellan de två 

politiska ytterligheterna som inte nödvändigtvis har varit på det viset som det är beskrivet. 

Anledningen till att denna polarisering har tillkommit är att det har skapats en dagordning 

som bekräftar att vänstern var för och högern var emot rösträttsreformen, vilket inte alla 

böckerna tar upp och beskriver, men det är däremot en majoritet som gör det. Där delningen 

mellan författarna kommer att uttrycka sig genom att de som slår ihop alla högermän till en 

grupp i samtliga fall skriver antingen generell rösträttshistoria, eller skriver om ett parti som 

antingen kan tolkas som vänsterorienterad eller liberalt parti. Detta förstärker tendenserna att 

det är vänstern som har lyckats med att skaffa sig makten att skapa det förflutna. 

 

 En av konsekvenserna att detta förekommer är att individer som tar del av händelseförloppet 

kommer att få en missvisande bild av hur historiska händelseförlopp har skett och varför det 
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har skett. Detta kan komma att användas för att en part skall få moraliska fördelar i frågor 

som de själva inte ensamma var orsaken till att dessa genomfördes, vilket också innebär att 

den parten som utmålas vara emot reformen kan komma att demoniseras. 

 

 Det skall dock påpekats att precis som i nyhetsförmedling är historia ett ämne som måste 

modereras. Alltså det måste finnas någon eller några som aktivt väljer att lyfta fram händelser 

i det förflutna. Av den anledningen att om inte detta görs kommer ämnet att vara i den 

omfattningen att ingen kommer att kunna få en uppfattning om det förflutna. Resultatet av 

detta kommer förmodligen bli att intresset för historia försvinner. Påföljden blir att det viktigt 

när ett ämne har valts ut att författarna är tydliga med att förmedla de begränsningar som 

återfinns i boken som de skrivit. Detta är inte alltid enkelt som denna undersökning har 

påvisat. Författarna kommer vare sig de vill det eller inte. Beroende på om deras version av 

det förflutna anses vara det riktiga, vilket också innebär att författarna får makten att skapa det 

förflutna. 

 

 För att återkoppla till den tidigare forskningen med det som kommit fram till i denna 

undersökning. Det som framförallt skiljer böckerna i denna undersökning åt är att de i regel 

förlägger starten till rösträttsreformen i början 1880-talet eller nöjer sig med att skriva slutet 

av 1800-talet. Detta innebär att författarna kommer att lägga olika vikt i vad det är som har 

ansetts viktigt i rösträttsreformen, men det innebär inte att de kommer att beskriva olika 

skeenden. Vidare kan det sägas att böckerna som har valts ut i undersökningen har som 

huvudtema att försöka med en eller annan anledning beskriva rösträttsreformen. Detta innebär 

att dessa böcker kommer att skilja sig från dem som har beskrivits i den tidigare forskningen. 

Där anledningen beror snarare på det huvudfokus som böckerna har anlagts och inget annat. 
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7. Slutdiskussion 
 

 I detta kapitel kommer en sammanställning av uppsatsens syfte, frågeställning och resultatet i 

korthet att presenteras. Förutom detta kommer lärdomar inför kommande undersökningar att 

presenteras. 

 

 Uppsatsens syfte har varit att undersöka det historiska narrativ och perspektiv som 

förekommer när rösträttsreformen förmedlas. Detta är en direkt konsekvens av att författare 

som skall skriva ner händelseförloppet aktivt måste göra ett val. Anledningarna är att 

verkligheten är för komplex för att kunna beskrivas från alla perspektiv och med alla de olika 

narrativ som en händelse kan ge upphov till. Av den anledningen måste detta urval att göras, 

vilket är samma sak som har behövts göras när denna uppsats har skrivits. 

 

 Frågorna som har ställt har kommit att fokusera på om det är aktörer eller strukturer som 

bestämmer hur ett händelseförlopp har skett, vad det är för ideologiskt perspektiv författaren 

har utgått ifrån, samt vad anledningarna kan har varit att författarnas beskrivning av 

rösträttsreformen skiljer sig åt. 

 

 För att besvara första frågan har majoriteten av författarna valt ut ett perspektiv som är 

fokuserad på strukturer. Enligt författarna är det de politiska organisationer och folkrörelser 

som sätter begränsningar på de enskilda individer som i och för sig blir namngivna, men i de 

flesta fall måste individen ta hänsyn till sin omgivning när det kommer till sitt eget agerande. 

Det förekommer undantag på detta och det mest talande är Sif Bokholms bok som inte kan 

låsas fast i något alternativ då det är förlorarnas historia som skrivs och det inte förekommer 

någon direkt utveckling i förhållande till det ämne som presenteras. 

 

 Böckernas ideologiska perspektiv kommer att vara splittrad mellan olika politiska perspektiv 

där inte alla kommer att vara på någon av ytterligheterna, av denna undersökning kan det 

fastslås att de flesta av böckerna kommer att placera sig i centrum av det politiska spektrumet. 

Av den anledningen att författaren försöker att balansera sin presentation av både höger och 

vänsters perspektiv, vilket innebär att boken kommer att framställas i en neutral ton, vilket 

kommer att tolkas som att den är placerad i centern. 
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 Anledningarna till att rösträttsreformen har skildrats olika kan bero på olika saker som 

exempelvis att böckerna skildras från olika tidsperioder, men det är inte hela sanningen. Utan 

det återfinns narrativ som visar på att författarna har en tendens att ignorera röster som går 

emot det narrativ boken vill förmedla, som till exempel är det inte någon annan än Sif 

Bokholm som presenterar de kvinnliga rösträttsmotståndarna, vilket innebär att deras 

berättelser har ignorerats i stort av de övriga författarna. Enligt dessa var det förbehållet de 

konservativa riksdagsledamöterna. Det finns någon eller några som har tillförskaffat sig 

makten över det förflutna och kan på detta vis skapa hur läsaren kommer att tolka de 

händelseförlopp som skildras i böckerna. 

 

 De lärdomar som har kommit fram under själva undersökningen är att detta är ett ämne som 

kan undersökas noggrannare då det är ett begränsat antal böcker som är representerade i 

undersökningen. Väljs fler böcker ut kommer det att inte enbart att täcka upp tidsperioden 

mellan 1880-1918 bättre, utan fler böcker med samma politiska perspektiv kommer att 

presenteras, vilket kommer att innebära att frågorna kommer att kunna besvaras med större 

noggrannhet än vad som har varit möjligt i denna undersökning. 
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