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4 . Ekonomi och rösträtt
Skatteskulder, konkurs och fattigvård
som rösträttshinder
FIA SUNDEVALL

Debatten blev långdragen när riksdagen den 26 januari 1921 samlades för
att slutligen klubba igenom den grundlagsändring som idag främst är
känd för att ha gett kvinnor rätt att rösta. Men till skillnad från vad man
kanske skulle kunna tro i efterhand var det inte kvinnornas rösträtt som
stod i centrum för kamrarnas åsiktsutbyten denna dag. ”Vår rösträtt stod
utanför – eller bör man säga över – debatten” rapporterade tidskriften
Hertha från förhandlingarna.1 Diskussionerna kretsade istället kring det
rösträttshinder som kallades utskyldsstrecket, eller skatteskuldsstrecket
som det hädanefter kommer att benämnas. Närmare bestämt handlade
det om ifall personer med skatteskulder (utskylder) skulle få rätt att rösta
i andrakammarvalen, eller även fortsättningsvis diskvalificeras.2
Grundlagsändringen antogs till slut och därmed avskaffades skatteskuldsstrecket. Dock enbart för rösträtten till andra kammaren. Obetalda
skatter fortsatte att utgöra ett formellt hinder för kommunal rösträtt, och
därmed också indirekt till första kammaren, i ytterligare 24 år. Under
denna period lades flera motioner om att återinföra strecket i andrakammarvalen samt skärpa det i den kommunala rösträtten.3
Konflikterna kring skatteskuldsstrecket visar att rösträttsstriden inte
var avslutad 1921. Det skulle dessutom dröja till 1945 innan personer som
var försatta i konkurs eller omhändertagna av fattigvården för varaktig
försörjning fick rösta i kommunal- och andrakammarval.4
Hur motiverades dessa ekonomiska rösträttshinders existens, hur til�lämpades de och varför avskaffades de till slut? Genom att utforska dessa
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frågor syftar detta kapitel till att belysa ekonomiska aspekter av det politiska medborgarskapet efter införandet av den så kallade allmänna rösträtten. Studien uppehåller sig huvudsakligen vid perioden 1921–1945, det
vill säga från och med den stora rösträttsreformens genomförande och
fram till de ekonomiska rösträttsstreckens avskaffande. Undersökningsperioden sammanfaller därmed med en socialt, ekonomiskt och politiskt
turbulent tid i svensk historia, som bland annat präglades av två djupa
lågkonjunkturer med massarbetslöshet, ett världskrig med nationen i
militärt beredskapsläge, och flera regeringskriser. Samtidigt togs de första
stegen i bygget av den svenska välfärdsstaten, med omfattande sociala och
ekonomiska reformer.5 Som framgår av kapitlet fick samhällsförändringar
av detta slag betydelse för hur de ekonomiska rösträttshindren praktiserades, försvarades och utmanades.
Genom att främst undersöka tiden efter 1921 kompletterar studien tidi
gare forskning om Sveriges ekonomiska rösträttshinder, som så gott som
uteslutande koncentrerats till tidigare perioder.6 Undantaget (utöver en
av mina egna tidigare studier, som detta kapitel är en vidareutveckling av)
är en text av historikern Åsa Karlsson Sjögren, där hon utifrån ett genusperspektiv på den svenska demokratiseringsprocessen driver tesen att
självförsörjning och skattebetalningar utgjorde en nyckel till politiska
rättigheter, och att detta fick vissa könspolitiska implikationer också efter
1921 års reform.7 Inte minst hennes empiriska studier av utvecklingen före
1921 samt analyser av hur det så kallade fattigvårds- respektive skatteskuldsstrecket slog mot kvinnor respektive män har varit användbara för
min studie.
Härnäst ges en bakgrund till de ekonomiska rösträttshindren, följd av
en gruppering av de kriterier som låg till grund för riksdagens motivering
av begränsningarna. Därefter studeras de ekonomiska rösträttshindrens
tillämpning och utveckling efter 1921, var för sig samt i relation till varc
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Övre bilden: Det tidiga 1900-talets Sverige var långt ifrån en välfärdsstat.
Många människor levde under ekonomiskt mycket osäkra villkor och med dålig
boendestandard. Kvinna och barn framför sin backstuga i Enskede 1906.
Nedre bilden: De ekonomiska villkoren för äldre var också mycket osäkra, och
många hänvisades till den kommunala fattigvårdens institutioner. Ålderdomshem på landsbygden i Södermanland 1917.
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andra, fram till och med avskaffandet. Källmaterialet utgörs framförallt
av riksdagstrycket samt otryckt arkivmaterial från bland annat riksdagens
konstitutionsutskott, KU, och Stockholms fattigvårdsnämnd.

Pengar och rösträtt före 1921
Som bland andra Karlsson Sjögren visat har sammankopplingen mellan
rösträtt och privatekonomiska förhållanden en lång historia. Såväl inom
som utanför Sveriges gränser utgjorde lönenivåer, skatteinbetalningar,
förmögenhet eller egendomsvärden (tillsammans med kön, ålder, mantalsskrivning och nationellt medborgarskap) grundläggande kriterier för
bedömningen av vem som skulle ha rösträtt och vem som inte skulle ha
det.8 Flera länder, däribland samtliga nordiska, tillämpade därtill olika
former av ekonomiska diskvalificeringsgrunder, kopplade till exempelvis
mottagandet av försörjningsstöd från kommunen.9 I Sverige var dessa så
kallade ekonomiska rösträttsstreck tre till antalet: skatteskuldsstrecket,
konkursstrecket och fattigvårdsstrecket.
Det var just dessa ekonomiska rösträttsstreck som ledde till att mer än
var femte man ströks från röstlängderna i andrakammarvalen under
1910-talet, trots att rösträttskravet om en viss inkomstnivå eller fastighetsvärde hade avskaffats med 1909 års rösträttsreform. Skatteskuldsstrecket och fattigvårdsstrecket föranledde flest diskvalifikationer. Tillsammans stod de för två tredjedelar av väljarkårens decimering.10
Skatteskulds- och fattigvårdsstrecken hörde, liksom konkursstrecket,
till den grupp av rösträttsbegränsningar som under tidigt 1900-tal ofta
kallades för ordentlighetsstreck eller skötsamhetsstreck. Som begreppen
indikerar vilade strecken på en grundläggande idé om att endast personer
som skötte sig och sina samhällsplikter skulle få ta del av samhällets politiska rättigheter.11 Att försörja sig själv, förvalta sina affärer väl samt betala sina lån och skatter i tid, var exempel på sådana pliktuppfyllelser av
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Fattigvården hade sedan 1600-talet varit ett lokalt ansvar
för församlingar och kommuner. Fattigbössa vid Undersviks
kyrka i Hälsingland 1922.
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ekonomisk karaktär. I fråga om skatteskuldsstrecket var skötsamhets
resonemanget därtill nära sammankopplat med kontributivistiska argument om att det var genom att bidra till samhället ekonomiskt, i detta fall
genom skatteinbetalningar, som en person kvalificerade sig till politiskt
inflytande.12
Utgångspunkten att politiska rättigheter var något man skulle göra sig
förtjänt av utgjorde alltså en kärnpunkt i 1800-talets och det tidiga
1900-talets politiska argumentation för ekonomiska rösträttsbegränsningar. Men under 1910-talet höjdes allt fler röster för att göra tydlig
åtskillnad mellan å ena sidan personer som hamnat i ekonomisk utsatthet
på grund av sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom, och å andra sidan de
som ansågs ha självförvållat situationen genom oaktsamhet, försumlighet
eller arbetsovilja. Enbart de senare, de som betraktades som verkligt
oskötsamma, borde förlora rösträtten, ansåg liberala och socialdemokratiska riksdagsledamöter.13
Denna uppfattning delades av den statliga kommitté som tillsattes på
1910-talet för att utreda skatteskulds- och fattigvårdshindren i rösträtten
till andra kammaren. Men något förslag i denna riktning presenterades
inte. Enligt kommittén var det nämligen alltför svårt att göra den efterfrågade åtskillnaden på ett tillfredsställande sätt. Istället föreslogs att
skatteskuldsstrecket skulle avskaffas och att fattigvårdsstrecket skulle
justeras till att enbart omfatta personer som stod i direkt beroendeför
hållande till fattigvårdsmyndigheterna.14 Kommitténs huvudförslag införlivades sedan i den breda partiuppgörelse som låg till grund för 1921 års
rösträttsreform.

Informella kriterier för kvalificering till rösträtten
Ovan framträder en flora av argument som användes i relation till de
ekonomiska rösträttsstrecken under decennierna närmast före rösträttsreformerna 1918–21. Argumenten åskådliggör i sin tur en rad mer eller
mindre uttalade informella kriterier som en person ansågs behöva uppfylla för att kvalificera sig till rösträtten, alternativt bryta mot för att diskvalificeras. Nedan har jag sammanfattat kriterierna i fyra kategorier.
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I den första kategorin finns skötsamhetskriteriet, vilket anfördes som
argument för samtliga av de tre ekonomiska rösträttshindren, liksom för
värnpliktsstrecket, straffpåföljdsstrecket och i någon mån förmynderskapsstrecket. Skötsamhetskriteriet var i sin tur nära sammankopplat med
kontributionskriteriet, vars kärna bestod av uppfattningen att endast den
som bidrog till samhället, till exempel ekonomiskt genom skatteinbetalningar, kvalificerade sig till att ta del av dess politiska rättigheter. Denna
utgångspunkt motiverade rösträttens koppling till taxerad inkomst och
fastighetsvärde under sent 1800- och tidigt 1900-tal, och var ytterst explicit i fråga om skatteskuldsstrecket.15
Såväl skötsamhets- som kontributionskriteriet går i sin tur in i själv
försörjningskriteriet. Självförsörjning som premiss för politiska rättigheter
har betonats i såväl svensk som internationell forskning om rösträtten och
tycks ha haft en särskilt stark ställning i svensk rösträttspolitik under
1700- och 1800-talen. Självförsörjningskriteriet låg även implicit till
grund för det tidiga 1900-talets återkommande skötsamhets- och kontri
butionsargument, genom betoningen på vikten av att vara en ekonomiskt
bidragande och skötsam samhällsmedborgare, i motsats till att, som det
uttrycktes, ligga samhället ekonomiskt till last.16
Avslutningsvis: självständighetskriteriet, vilket återkommande formulerades i termer av att kunna råda över sig själv och sin egendom, för att
därigenom kunna fatta självständiga politiska beslut. Konsekvensen var
att den som stod under förmynderskap, eller som på andra sätt ansågs
befinna sig i en formell beroendeställning, uteslöts från rösträtten.17 Som
jag kommer att visa motiverades även konkursstrecket och fattigvårdsstrecket utifrån detta kriterium efter 1921.
Medan klassdimensionen i flera av dessa kriterier är uppenbar, bör det
påminnas om att de också var starkt könade. Möjligheterna för kvinnor,
särskilt gifta kvinnor, att försörja sig själva samt bidra ekonomiskt till
samhället genom skattebetalningar var på grund av såväl formella som
informella regelverk betydligt mer begränsade än för män. Eftersom kvinnor därtill fram till 1884 hade en högre myndighetsålder än män och fram
till 1921 dessutom blev juridiskt underställda sina makar när de gifte sig
kunde självständighetskriteriet med enkelhet anföras mot deras rösträtt.
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m Socialister häcklade sambandet mellan förmögenhet och rösträtt,
som här i den satiriska dikten ”Svinabonden” från 1898. Förmögenhetskriteriet avskaffades i den kommunala rösträtten 1918.
b

Kopplingen mellan inkomst, förmögenhet och rösträtt har en lång
historia. Här kritiserades den av den tidiga svenska rösträttsrörelsen i
ett flygblad från 1898.
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Karlsson Sjögren har dock visat att enstaka kvinnor hade rösträtt i lokala
val redan på 1700-talet. Det handlade om förmögna ogifta kvinnor, ofta
änkor, som betalade stora summor i skatt och därmed inkluderades i väljarkåren utifrån kontributionskriteriet.18

De ekonomiska strecken efter 1921
Innan vi tittar närmare på hur de ekonomiska rösträttsstrecken motiverades efter 1921 års reform är det relevant att klarlägga hur de formulerades i vallagen samt hur många personer som fråntogs rösträtten på grund
av dem.
I och med beslutet 1921 löd grundlagsparagrafen som reglerade rösträtten till riksdagens andra kammare på följande sätt:
Valrätt tillkommer en var man och kvinna, som är svensk undersåte och
senast under nästföregående kalenderår uppnått tjugotre års ålder.
Valrätt må dock ej utövas av:
a) den, som står under förmynderskap eller som är i konkurstillstånd;
b) den, som är av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig
försörjning;
c) den, som är från valrätten utesluten på grund av ådömd straffpåföljd;
d) värnpliktig som icke fullgjort de honom till och med utgången av
sistförflutna kalenderåret åliggande värnpliktsövningar.19

De kommunala rösträttsförfattningarna (antagna 1918) såg ut på l iknande
sätt men saknade värnpliktsstreck samt inkluderade ett skatteskuldsstreck. Det senare var formulerat som att rösträtt inte fick utövas av den
som ”i avseende å påförda utskylder till kommunen, vilka förfallit till
betalning under de tre sistförflutna kalenderåren, häftar för utskylder för
flera än två av dessa år”.20
I tabell 1 och 2 redovisas hur många av de röstberättigade som föll på
respektive ekonomiskt rösträttshinder efter 1921. Där framgår att fattigvårdsstrecket var den starkast decimerande diskvalificeringsgrunden i
rösträtten till andrakammarvalen, medan skatteskuldsstrecket diskvalificerade flest i kommunalvalen. Som andel av de röstberättigade var det
emellertid inte en särskilt stor grupp. Som mest diskvalificerades drygt
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Tabell 1. De ekonomiska
rösträttsstrecken i andra
kammarvalen, 1921–1944.
Antal och andel diskvalifi
cerade personer.

Fattigvårdsstrecket
Valår

Källor: Bearbetningar av SCB,
Valstatistik, andrakammarvalen
1921–44. Se även Lindgren
2019, som föreslår justeringar
av några av SCB:s uppgifter.

Konkurs- och förmynderskapsstrecket*

Absoluta

Relativa tal

tal

Andel av

Andel av samt-

samtliga dis-

liga personer i

kvalificerade
personer**

röstlängden

Absoluta

Relativa tal

tal

Andel av

Andel av

samtliga dis-

samtliga

kvalificerade
personer **

personer i
röstlängden

1921

42 296

58,0 %

1,3 %

12 686

17,5 %

0,4 %

1924

41 314

59,3 %

1,2 %

15 760

22,6 %

0,5 %

1928

40 894

61,5 %

1,2 %

14 330

21,5 %

0,4 %

1932

40 519

59,2 %

1,1 %

16 287

23,8 %

0,4 %

1936

40 779

59,7 %

1,0 %

16 366

23,9 %

0,4 %

1940

35 369

54,1 %

0,9 %

18 149

27,8 %

0,4 %

1944

33 208

47,9 %

0,8 %

19 260

27,8 %

0,4 %

Tabell 2. De ekonomiska rösträttsstrecken i kommunalvalen 1922/23–1942/43.
Antal och andel diskvalificerade personer.
Källor: Bilaga A, s. 2, F4:5, Konstitutionsutskottet, Tvåkammarriksdagens arkiv,
Riksarkivet.
Fattigvårdsstrecket
Valår

Konkurs- och förmynderskapsstrecket*

Skatteskuldsstrecket

Absoluta

Relativa tal

Absoluta

Relativa tal

tal

Andel av

Andel av

tal

Absoluta

Relativa tal

tal

Andel av

Andel av

Andel av

Andel av

samtliga dis-

samtliga

samtliga dis-

samtliga

samtliga dis-

samtliga

kvalificerade

personer i

kvalificerade

personer i

kvalificerade

personer i

personer**

röstlängden

personer**

röstlängden

personer**

röstlängden

1922–23

41 100

35,3 %

1,2 %

15 569

13,4 %

0,5 %

46 280

39,7 %

1,3 %

1926–27

41 432

30,4 %

1,2 %

13 974

10,2 %

0,4 %

69 014

50,5 %

1,9 %

1930–31

40 974

32,1 %

1,1 %

14 734

11,6 %

0,4 %

60 376

47,3 %

1,6 %

1934–35

41 412

25,3 %

1,0 %

16 868

10,3 %

0,4 %

93 590

57,0 %

2,3 %

1938–39

38 960

31,0 %

0,9 %

16 720

10,3 %

0,4 %

59 910

47,4 %

1,4 %

1942–43

37 122

26,0 %

0,8 %

18 089

12,6 %

0,4 %

73 831

51,6 %

1,6 %

* Dessa två rösträttshinder var hopslagna i valstatistiken. Se avsnittet ”Konkursstrecket” nedan för mer information.
** Övriga, i tabellen ej redovisade, diskvalifikationsgrunder för rösträtt till andra kammaren samt i kommunalvalen
utgjordes av ådömd straffpåföljd (till och med valet 1936) samt utländska undersåtar (hela perioden). För andrakammarvalen fanns även diskvalifikationsgrunden försummad värnplikt (till och med valet 1921).
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m Kreugerkoncernens ekonomiska sammanbrott 1932 förde Sverige in i
en ekonomisk kris med många företags- och personkonkurser som följd.
Den osäkra ekonomin under 1920- och 1930-talen riskerade att ställa
arbetarfamiljer på bar backe. Bohag efter vräkning. Bild cirka 1930.
b

två procent av väljarkåren i andrakammarvalen, varav ungefär hälften på
grund av fattigvårdsstrecket. I kommunalvalen diskvalificerades som mest
närmare fyra procent av väljarkåren, varav i snitt hälften på grund av
skatteskuldsstrecket.

Konkursstrecket
Konkursstrecket innebar att personer som befann sig i konkurstillstånd
förlorade rösträtten. Själva konkurstillståndet räknades från och med att
ett juridiskt beslut fattats om konkurs och fram till och med att konkursen
98

avskrivits eller slutlig utdelning ägt rum.21 Det hade införts i rösträttsreglerna för andrakammarvalen i och med rösträttsreformen 1909 (som utsträckte männens rösträtt) och i den kommunala rösträtten år 1918.22
Hur många som diskvalificerades från rösträtten på grund av konkurstillstånd efter 1921 framgår inte av valstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB, eftersom konkursstrecket samredovisades med förmynderskapsstrecket. Möjligheten att genom egna uträkningar särskilja strecken
åt försvåras av att underlaget till valstatistiken inte finns bevarat i SCB:s
arkiv.23 Inte heller är valstatistiken för andrakammarvalen 1920 respektive 1948 (det vill säga det sista valet före samredovisningen respektive
det första efter konkursstreckets avskaffande) till hjälp i sammanhanget.
År 1920 diskvalificerades drygt 1 000 personer på grund av konkursstrecket jämfört med närmare 5 000 på förmynderskapsstrecket. År 1948 hade
antalet som föll på förmynderskapsstrecket ökat till närmare 22 500 personer, det vill säga betydligt fler än vid föregående val då även konkurs99
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strecket inkluderades. Detta skulle emellertid kunna förklaras av en viss
befolkningsökning samt, framförallt, att rösträttsåldern sänktes från 23
till 21 år mellan dessa val.24
Utifrån dessa uppgifter är det därmed inte heller möjligt att göra en
rimlig uppskattning om respektive strecks omfattning. För kommunal
valet 1942 gjorde dock SCB en efterhandsuppskattning om att antalet
diskvalificerade på grund av konkursstrecket uppgick till cirka 1 300 personer. Denna siffra bör jämföras med antalet registrerade konkurser vid
landets härads- och rådhusrätter, som mellan åren 1936 och 1940 låg på i
snitt 3 000 per år.25 Oavsett vilket av talen som ligger närmast det faktiska antalet diskvalificerade på grund av detta streck tyder uppgifterna
på att jämförelsevis få personer förlorade sin rösträtt på grund av kon
kursstrecket.
Att konkursstrecket samredovisades med förmynderskapsstrecket i
statistiken kommer sig troligen av att de också listades tillsammans i
vallagens uppspaltning av diskvalificeringsgrunder. Som rösträttsbegränsning (och tillika valbarhetshinder) motiverades de dessutom med samma
argument, nämligen bristen på självständighet och oberoende. Eller som
KU sammanfattade saken 1933:
Den, som är i konkurstillstånd, befinner sig likvisst icke, med hänsyn till
konkursens rättsliga innebörd och verkan – lika litet som den, vilken står
under förmynderskap – i den självständiga ställning, som bör vara en av
förutsättningarna för utövande av rösträtt och i än högre grad för valbarhet till politiska och kommunala förtroendeuppdrag.26

Mot detta argument anförde enstaka socialdemokratiska och kommu
nistiska riksdagsledamöter att konkurstillstånd och förmynderskap inte
var jämförbara förhållanden eftersom den konkursförsattes ställning var
betydligt friare än vad som var fallet för den som stod under förmynderskap.
Utöver att ogiltigförklara grundantagandet att konkursförsatta inte
uppfyllde självständighetskriteriet, anslöt streckets motståndare till
1910-talets diskussioner om skötsamhet och önskan om att skilja de självförvållat försumliga från dem som oförvållat hamnat i ekonomiska svårig
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heter på grund av yttre faktorer utanför individens kontroll. Konkursstreckets verkningar var alltför lätt påverkat av externa omständigheter,
sades det, ”såsom en ogynnsam konjunktur, en misslyckad spekulation
eller andras underlåtenhet att fullgöra sina förbindelser”. Som konkreta
exempel anfördes hur de svåra ekonomiska kriserna under det tidiga
1920- respektive 1930-talet ruinerat jordbrukare, arbetare och affärsmän
som därigenom ställts inför hot om konkurs.27
Som jag ska återkomma till fanns det emellertid till åtminstone slutet
av 1930-talet en stark uppslutning bland riksdagens ledamöter för konkursstreckets existens. Detsamma gällde för fattigvårdsstrecket, som
motiverades utifrån samma kriterier som konkursstrecket.

Fattigvårdsstrecket
Före 1921 hade fattigvårdsstrecket uteslutit samtliga väljare som tagit emot
någon form av fattigvårdsunderstöd och inte betalat tillbaka det. Till skillnad från dagens ekonomiska försörjningsstöd var fattigvårdshjälpen ett
lån och mottagarna därmed återbetalningsskyldiga.28 Samtidigt låg det i
stödformens natur att det gavs till medellösa personer vilka på grund av
just bristen på inkomster och kapital hade svårt att betala tillbaka. Därmed uteslöts det stora flertalet fattigvårdsmottagare från rösträtten.
Den mildring av fattigvårdsstrecket som gjordes i och med rösträttsreformerna 1918–21 innebar att det inte längre diskvalificerade samtliga
fattigvårdsmottagare. De som förlorade rösträtten var istället de som var
omhändertagna av fattigvården för, som det hette, ”varaktig försörjning”.29
Förändringen markerade ett skifte i motiveringen av fattigvårdsstrecket,
från att bland annat betona skötsamhet (och i viss mån kontributivism)
genom självförsörjning, till att så gott som enbart motiveras utifrån kravet
på självständighet och oberoende.
Huvudargumentet för strecket av 1921 års modell var nämligen att
fattigvårdsomhändertagna ansågs stå i beroendeförhållande till fattig
vården och därmed saknade förmågan att fatta självständiga politiska beslut. Denna uppfattning kan i sin tur förstås som en rest från den tidigare
fattigvårdslagen som gav fattigvårdsstyrelsen målsmans- och husbonde101
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rätt över den som mottog full försörjning av fattigvården.30 Tvärtemot vad
som felaktigt hävdats i tidigare forskning om fattigvårdsstrecket avskaffa
des dock målsmans- och husbonderätten över fattigvårdsunderstödda
över 18 år i och med den nya fattigvårdslagen 1918. Istället infördes en
betydligt mildare formulering om att den som erhåller fattigvårdsunderstöd ”står under fattigvårdsstyrelsens tillsyn”.31 Följaktligen saknade beroendeargumentet juridisk grund.
Fattigvårdsstrecket innebar dessutom en konflikt mellan de samtida
politiska, sociala och ekonomiska rättigheterna. I enlighet med 1918 års
fattigvårdslag var fattigvårdsunderstöd att betrakta som kommunernas
skyldighet gentemot personer som ”i följd av ålderdom, sjukdom, lyte
eller eljest bristande kropps- eller själskrafter”, inte var arbetsföra eller
saknade sparade medel att försörja sig genom.32 Rätten till fattigvårds
försörjning ställdes därmed mot rätten att rösta.

Fattigvårdsstrecket som ålders- och klasstreck
Det mildrade fattigvårdsstrecket var ett rösträttshinder med omvittnade
tillämpningsproblem. De oprecisa begreppen skapade osäkerhet och bidrog till missförstånd och skilda tolkningar när fattigvårdsstyrelserna
ställdes inför uppgiften att upprätta listor över uteslutna personer inför
valen. Hur skulle egentligen formuleringen ”av allmänna fattigvården
omhändertagen för varaktig försörjning” tolkas?33 Enligt vägledningar till
streckets tillämpning skulle det omfatta personer som under lång och
stadigvarande tid var intagna på någon av kommunens fattigvårdsanstalter eller utackorderade med försörjning från den allmänna (kommunala)
fattigvården. I praktiken handlade det om gamla människor utan ekonomiskt kapital, som var intagna på kommunens ålderdomshem.34
De kommunala ålderdomshemmen drevs av fattigvården. Där omhändertogs åldringar som saknade löneinkomster, sparmedel eller andra försörjningsmöjligheter. Fattigvårdsstrecket fick därmed effekten av ett
klasstreck i kombination med en form av omvänd, övre, åldersbegränsning av rösträtten.
I sammanhanget bör det nämnas att fattigvården även bekostade vården
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År

Kvinnor

Män

1921

61 %

39 %

1924

58 %

42 %

1928

56 %

44 %

1932

54 %

46 %

1936

51 %

49 %

1940

48 %

52 %

1944

47 %

53 %

Tabell 3. Diskvalificerade från rösträtten på grund av
fattigvårdsstrecket. Andrakammarvalen, 1921–1944. Andel
kvinnor och män.
Källor: SCB, Valstatistik, andrakammarvalen 1921–1944. Se
även Lindgren 2019.

för ett stort antal patienter på psykiatriska sjukhus och liknande anstalter.
Personer som var varaktigt intagna på sådana institutioner blev dock vanligen omyndigförklarade och föll då på förmynderskapsstrecket istället för
fattigvårdsstrecket.35
Att vara långtidsboende på ett ålderdomshem innebar dock inte per
automatik en förlust av rösträtten. Alla ålderdomshem drevs inte av kommunen. Stod en stiftelse eller annan privat aktör för driften påverkades
inte de boendes rösträtt, eftersom de då inte var omhändertagna av den
allmänna fattigvården.36 Eftersom privata ålderdomshem fanns på vissa
orter men inte på andra, och eftersom det stora flertalet ålderdomshemsplatser fanns på landsbygden och inte i städerna, kunde det uppstå stora
regionala skillnader i hur många som förlorade rösträtten på grund av
fattigvårdsstrecket.37
Det var dessutom möjligt att själv finansiera vård och boende på ålderdomshemmet. I takt med det tidiga 1900-talets ökade satsningar på
ålderdomshemmen steg de i popularitet och det var inte ovanligt att
åldringar betalade för sin plats med egna medel, till exempel med hjälp av
de nyinstiftade pensionstillskotten, eller att anhöriga stod för kostnaderna. I dessa fall skulle personen inte fråntas rösträtten eftersom hen då inte
var att betrakta som omhändertagen av fattigvården för varaktig försörjning. På grund av förvirringen kring streckets tillämpning är det dock
oklart huruvida dessa åldringar verkligen fick behålla rösträtten.38
En ytterligare komplikation låg i kommunernas ekonomiska incitament
för att låta fattigvården omhänderta gamla människor istället för att betala ut kommunala pensionstillskott. Pensionstillskottet var till skillnad
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m De ekonomiska rösträttsstrecken drabbade arbetarklassen
hårdast. Samtidigt rådde förvirring kring tillämpningen. Därför
blev det viktigt för arbetarrörelsens politiska partier att informera
sina väljare om regelverket så att de inte struntade i att gå till
vallokalerna i tron att de saknade rösträtt. Här är ett exempel på
information från Socialdemokraterna i valet 1936.

från fattigvårdsförsörjningen inte konstruerat som ett lån och kunde därmed inte krävas in om den omhändertagnas eller hens anhörigas ekonomiska förhållanden förbättrades. Därför kunde fattigvårdsförsörjning
vara ett mer ekonomiskt fördelaktigt val för kommunerna. I det tidiga
1940-talets diskussioner om fattigvårdsstrecket pekades särskilt Göteborg
ut som en kommun där åldringars politiska rättigheter sades offras ”på
sparsamhetens altare” genom fattigvårdsförsörjning istället för pensionstillskott.39
Avslutningsvis finns anledning att lyfta fattigvårdsstreckets könade
effekter. Genom att fattigvårdsstrecket främst slog mot åldringar bör det
inte framstå som förvånande att kvinnor utgjorde en majoritet av de diskvalificerade; kvinnor hade (och har) längre livslängd än män och bör
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därför ha varit överrepresenterade på ålderdomshemmen.40 Desto mer
förvånande är det att kvinnors andel av de fattigvårdsdiskvalificerade
sjönk med tiden, för att vid de sista två valen (1940 och 1944) rent av
understiga männens.
Någon förklaring till denna utveckling ges varken i valstatistiken, riksdagsdebatterna eller tidigare forskning.41 Änkepensionen infördes först
1946, så den kan avfärdas som förklaring. Möjligen kan det istället ha
varit så att kvinnor sökte och beviljades pensionstillskott i större utsträckning än män. En ytterligare delförklaring skulle möjligen kunna stå att
finna i 1935 års pensionsreform, som bland annat innebar att såväl grundsom tilläggspension blev lika för kvinnor och män från att tidigare ha
varit betydligt lägre för kvinnor.42 Detta kan i så fall ha inneburit att
kvinnorna i ökad utsträckning kunde självfinansiera sitt boende på ålderdomshemmet och följaktligen behålla sin rösträtt. Det förklarar dock inte
varför andelen kvinnor som föll på fattigvårdsstrecket blev mindre än
andelen män om könsfördelningen på ålderdomshemmen samtidigt kvarstod som tidigare. Kan det rent av vara i det senare, en förändrad könsfördelning på ålderdomshemmen, som förklaringen ligger? Men vad
skulle i så fall förklara detta? Det är tydligt att detta är en fråga som förtjänar närmare genomlysning i framtida forskning.

Skatteskuldsstrecket
Även i fråga om skatteskuldsstrecket fanns en tydlig könsskillnad i ut
fallet. Som Karlsson Sjögren noterat var det fem gånger så många män
som kvinnor som föll på skatteskuldsstrecket under perioden som helhet.43 Sannolikt förklaras detta av att män lönearbetade och ägde företag
i betydligt högre utsträckning än kvinnor, och därmed oftare hade skatter
att betala.
Som nämndes i detta kapitels inledning försökte en grupp ledamöter
(från Bondeförbundet, Jordbrukarnas Riksförbund och högerpartierna)
stoppa grundlagsändringen 1921 i syfte att bevara skatteskuldsstrecket.
Enligt dem var det en djupt rotad uppfattning hos det svenska folket att
plikter går före rättigheter: betalda skatter först, rösträtt sedan. Enligt
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bondeförbundaren Jones Erik Andersson hade det nu istället blivit ”förmånerna först – plikterna sedan”.44
Trots mobiliseringen för skatteskuldsstrecket gick grundlagsändringen
igenom. Men redan tre månader senare var det åter dags för utdragna
kammardebatter i frågan, när motioner om streckets återinförande stod
på dagordningen. Under efterföljande två decennier framlades flera motioner om att återinföra strecket i andrakammarvalen. Enligt KU kunde
dock inte ett återinförande av skatteskuldsstrecket i andrakammarvalen
försvaras, eftersom detta streck kopplade samman ”rösträtt och ekonomisk förmåga på ett sätt, som är för en demokratisk uppfattning främmande”. Ett återinförande skulle därmed ”innebära ett avsteg från den
princip om allmän rösträtt oberoende av ekonomiska kvalifikationer, som
nyss genomförts”.45
I ljuset av att skatteskuldsstrecket samtidigt kvarstod i den kommunala
rösträtten, samt att ytterligare två ekonomiska rösträttsstreck förelåg i
både den kommunala rösträtten och i rösträtten till andra kammaren, kan
denna argumentation framstå som märklig och motsägelsefull. Fattigvårds- och konkursstrecken motiverades dock, som konstaterats ovan,
främst utifrån självständighetskriteriet och betraktades därför möjligen
inte som ekonomiska rösträttshinder. Likväl blottade argumentationen
en tydlig skillnad i grunderna för rösträtten till andrakammarvalen respektive kommunalvalen.
Att riksdagsmajoriteten kunde acceptera ett borttagande av skatteskuldsstrecket i andrakammarvalen, men inte i den kommunala röst
rätten, bör förstås mot bakgrund av kommunernas historiska funktioner
och styrning, samt skatternas roll i dessa. Till skillnad från rösträtten till
andra kammaren var den kommunala rösträtten under närmare sex decennier, från 1862 och fram till kommunvalsreformen 1918, förbehållen
den som betalade skatt och därtill inkomstgraderad. Upplägget grundades
på kontributivistiska principer som slogs fast redan i förarbetena till 1862
års kommunalförfattningar. Kommunen betraktades närmast som ett bolag och både fysiska och juridiska personer kunde tilldelas rösträtt, baserat
på deras ekonomiska bidrag (kontributioner) till kommunens utgifter.
Detta innebar att såväl män som kvinnor, liksom skattebetalande företag,
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kunde få rösträtt (alla kunde dock ej bli valbara), samt att skattenivåerna
avgjorde hur många röster de tilldelades. Eftersom skatt inte utgick på
lägre inkomster, stod en påfallande stor del av arbetarklassen utanför
rösträtten. Bland dem som beskattades föll i sin tur många, då som s enare,
på att de inte klarade av att betala sin skatt och följaktligen drog på sig
skatteskulder.46
Stödet för de kontributivistiska principerna försvagades knappast av att
kommunernas utgifter steg kraftigt kring sekelskiftet 1900. De ökade
kostnaderna för kommunernas obligatoriska uppgifter, som folkskola och
fattigvård, tyngde många kommuner ekonomiskt. Särskilt hårt ansatta
var landsbygdskommunerna, vilket ger en indikation om varför Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund hörde till kontributionskravets
främsta förespråkare i riksdagen.47 Under 1900-talets första hälft ökade
utgifterna ytterligare, bland annat på grund av en åldrande befolkning
som i det framväxande välfärdsbygget gavs rätt till kommunala pensionstillskott och ökade möjligheter till vård.48 Därmed ökade också kommu
nernas behov att få in skattemedel.
”De skyldigheter, som åligga mig såsom kommunmedlem äro egent
ligen ingenting annat än skatteplikten. Det är den, som egentligen konsti
tuerar min egenskap av att vara medlem av kommunen.” Så summerades
den kontributivistiska principen av andrakammarhögerns Theodor af
Ekenstam, i en av debatterna om skatteskuldsstrecket våren 1921.49 Den
kommunala rösträtten kunde därmed förstås som en ekonomisk rösträtt,
vilken skilde sig från rösträtten till andra kammaren. Den senare, men
inte den förra, benämndes dessutom vanligen som politisk rösträtt.
Bland skatteskuldsstrecksförespråkarna efterfrågades skärpningar av
strecket i form av krav på betalda skatter för ett ökat antal år tillbaka, samt
att vidga streckets tillämpning i fråga om behörighet och valbarhet till
diverse kommunala uppdrag. I samband med diskussionerna om att avskaffa förmögenhetskravet i valbarheten till första kammaren (vilket beslutades 1932) föreslogs dessutom att det borde ersättas med ett skatteskuldsstreck.
En påtaglig skillnad kan här noteras vad gäller argumenten för ett skatte
skuldsstreck i rösträtten respektive valbarheten. Medan kontributivistiska
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argument anfördes för skärpningar av strecket i rösträtten, stod skötsamhetsargument i förgrunden vad gällde valbarheten. Det senare eftersom
skatteskulder anfördes som ett klandervärt beteende som ansågs rimma
illa med kommunala förtroendeuppdrag.50
Motståndarna till skatteskuldsstrecket, som främst bestod av social
demokrater, vänstersocialister och kommunister, betraktade det som ett
klasstreck som främst drabbade arbetarklassen. Orsaken var skattesystemets utformning. Till skillnad från dagens system, där inkomstskatten
dras direkt från den anställdas lön, skulle varje person själv spara en del
av sin inkomst för att ett till två år senare betala in den skattesumma som
meddelats efter genomförd deklaration. Denna skatteinbetalningsprocedur (som reformerades 1947) fick sannolikt till följd att personer med
ojämn eller osäker inkomst, till exempel säsongsarbetare, liksom personer
med låga inkomster som hade svårare att spara pengar, löpte större risk
att få skatteskulder. Detta kan i sin tur förklara att andelen väljare som
föll på detta rösträttshinder var upp till fyra gånger högre i den utpräglade industristaden Norrköping än den var i Stockholm.51
Vidare kritiserades strecket för att vara konjunkturkänsligt, en uppfattning som baserades på att andelen av väljarkåren som föll på strecket
fördubblades i kommunalvalet närmast efter Kreugerkraschen 1932.52
Detta betraktades i sin tur som ett ytterligare exempel på hur skatteskuldsstrecket drabbade personer som, med dåtidens språkbruk, oförskyllt hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av till exempel arbetslöshet. Socialdemokraten (och blivande socialministern) Gustav Möller
summerade redan 1921 denna uppfattning med orden:
[F]ör mig är det uppenbart, att skatte[skulds]strecken, sådana de i verkligheten taga sig ut, äro arbetslöshetsstreck, sjukdomsstreck, storfamiljsstreck, överhuvud taget streck, som drabba såsom ett straff, ett extra
straff för de människor, som äro särskilt ekonomiskt svaga i samhället
samt vid något tillfälle råkat ut för särskilda olyckor.53
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Streckens avskaffande
Medan det kommunala skatteskuldsstrecket blev föremål för åtskilliga
kammardebatter efter 1921 var det länge förhållandevis tyst i riksdagen
om konkurs- respektive fattigvårdsstrecket. Med undantag för en enskild
vänsterledamots motion 1921 om att avskaffa samtliga streck, och en
kommunistisk partimotion 1933 om att avskaffa konkursstrecket, dröjde
det till beredskapsåren innan dessa två ekonomiska rösträttshinder de
batterades närmare. Jag har inte heller funnit några tecken på att några
specifika intressegrupper, som till exempel Centralförbundet för socialt
arbete, skulle ha ägnat något av dessa streck någon uppmärksamhet f örrän
i slutet av 1930-talet.54
Det förhållandevis ljumma politiska intresset för konkurs- och fattigvårdsstrecken skulle möjligen kunna förklaras av att konflikterna kring
skatteskuldsstrecket tog fokus från övriga streck. Något resonemang i
denna riktning återfinns dock inte i källmaterialet. Det gör däremot en
förklaring kopplad till dessa rösträttsstrecks begränsade betydelse för
valens utfall. De diskvalificerade utgjorde en så pass liten del av väljar
kåren att det var tveksamt om det fanns något egentligt politiskt inflytande att vinna, eller förlora, på att inkludera eller fortsatt exkludera dessa
gruppers röster. Detta gällde särskilt konkursstrecket.55
En ytterligare förklaring med stöd i materialet är att det fanns en bred
uppslutning över partigränserna kring fattigvårds- och konkursstreckens
legitimitet. Detta tydliggörs av de öppna konflikter som uppstod inom
framförallt Socialdemokraterna och i viss mån Folkpartiet i skiftet mellan
1930- och 1940-talen, då partiernas ledamöter började svänga i sina
ståndpunkter om dessa strecks existensberättigande.56
När dessa streck liksom skatteskuldsstrecken till slut avskaffades 1945,
var det efter endast några få år av debatt. Någon enkel förklaring till varför kraven på de ekonomiska streckens avskaffande vann mark under just
beredskapsåren framträder inte i materialet, däremot konturerna av en
rad olika samverkande förhållanden av såväl strukturell som institutionell
karaktär samt enskilda personers handlande. Ett exempel på det senare
var den hårda kritik som fördes fram 1938 av Stockholms stadsjurist Nils
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m Ett av argumenten mot de ekonomiska rösträttsstrecken var att
de tillämpades godtyckligt och på olika sätt runt om i Sverige.
Särskilt fattigvården i Göteborg fick ta emot kritik. Rubrik ur
Arbetartidningen 1944.

m Människor som fråntogs sin rösträtt kunde kämpa hårt
för att få den tillbaka. Som framgår av det här brevet från
en väljare i Stockholm 1936 som förlorat sin rösträtt på
grund av skatteskuldsstrecket var det inte alltid lätt att nå
framgång i den kommunala byråkratin.

Hellichius. Enligt Hellichius bidrog fattigvårdsstrecket till den sociala
stigmatiseringen av fattigvårdsunderstödda personer samt försvårade
arbetet för fattigvårdens institutioner. Strecket var dessutom onödigt och
orättvist, ansåg han, inte minst eftersom 1935 års pensionsreform, med
kraftigt ökade pensionsbelopp, möjliggjort för allt fler att hel- eller del
finansiera sitt uppehälle på ålderdomshemmen och därmed kunna undgå
strykning från röstlängden.57 Stadsjuristen hänvisade även till att han
kontaktats av åldringar och anhöriga som betraktade strecket som kränkande. Mellan 1933 och 1936 hade Stockholms stad dessutom tagit emot
ett antal besvärsärenden från personer som strukits ur röstlängden. Det
var huvudsakligen åldringar på ett och samma ålderdomshem i södra
Stockholm som gång på gång protesterat mot att de strukits.58
Kort efter att Hellichius kritik uppmärksammats i pressen inkom den
första riksdagsmotionen sedan 1921 med krav på fattigvårdsstreckets avskaffande. Motionär var socialdemokraten David Gustavsson (senare
Hall), som särskilt belyste frågan utifrån kommunernas skilda tolkningar
av strecket, ett problem som han menade hade förvärrats i takt med att
pensionssystemet förbättrats.59 I riksdagsdebatterna som följde efterfråga
des ett helhetsgrepp på de ekonomiska strecken, eftersom de alla i flera
aspekter ansågs dras med liknande problem, däribland känsligheten för
konjunkturförändringar och andra omständigheter bortom de enskilda
individernas kontroll. De ekonomiska bekymmer som drabbat åtskilliga
familjer, individer och företag under 1930-talets lågkonjunktur och under
det pågående världskriget, då många familjeförsörjare kallats in i beredskapstjänst, lyftes här fram som tydliga exempel på hur framförallt konkurs- och skatteskuldsstrecken slog på oavsedda sätt.60
Just världskriget utgjorde samtidigt ett indirekt huvudargument mot ett
avskaffande av de ekonomiska strecken. Streckförespråkarna (i riksdagen
främst representerade av ledamöter från Bondeförbundet och Högern)
menade att det skulle strida mot borgfreden att fatta beslut i en så stor
och tydligt partidelande fråga som de ansåg att detta var.61
Vid sidan av borgfredsargumentet samt, i fråga om skatteskuldsstrecket, kontributionsargumentet, kretsade mycket av debatten kring självständighetsvillkoret och tolkningen att fattigvårdsomhändertagna och
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konkursförsatta personer inte levde upp till detta. Här kan dock en tydlig
omsvängning noteras. Till exempel konstaterade KU att det visserligen är
”obestridligt, att lagen på visst sätt begränsar handlingsfriheten för den,
som försatts i konkurs”, men drog sedan en annan slutsats än vad utskottet hade gjort tio år tidigare om hur detta påverkade möjligheten att fatta
självständiga politiska beslut: ”Detta lärer emellertid i och för sig icke
berättiga till slutsatsen, att den i konkurs försatte skulle sakna den oberoende ställning, som bör finnas för att man skall få utöva politisk eller
kommunal rösträtt.”62
En socialdemokratisk motionär hävdade å sin sida att självständighetsresonemanget i själva verket var ett skenargument för att dölja det ”verkliga skälet” till konkursstreckets existens, nämligen ”att det ansetts vanhedrande att komma i detta tillstånd och att lagstiftarna fallit offer för
denna allmänna föreställning”. Eftersom straffpåföljdsstrecket tagits bort
borde även konkursstrecket avskaffas, ansåg han.63 Debatterna om självständighet och rösträtt väckte även spörsmålet om vem som egentligen
kunde anses som självständig respektive beroende. Borde inte exempelvis
studenter som stod i ekonomiskt beroendeförhållande till sina föräldrar i
så fall också förlora rösträtten, frågade sig en kammarledamot retoriskt.64
Ledamöter från flera olika partier, däribland KU:s socialdemokratiske
ordförande Harald Hallén, uttryckte dock oro för att ett slopande av fattig
vårdsstrecket skulle göra åldringar till offer för politiska påtryckningar
från ”sysslomän och föreståndare på ålderdomshemmen”, samt att ålderdomshemmen skulle förvandlas till arenor för politisk propaganda och där
med bryta den ro och tystnad åldringarna sades behöva och efterfråga.65
Kanske var det just argumenten om att ekonomiska rösträttsbegränsningar rimmade illa med demokratiska principer som verkade övertygande
på Hallén och flera andra socialdemokrater liksom liberaler. Flera av dem
bytte i början av 1940-talet ståndpunkt i frågan och röstade för de ekonomiska streckens avskaffande.66
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Den ekonomiska depressionen i början av 1930-talet slog hårt också mot
Sverige. Kanalgrävning på Muskö 1934. Arbetet utfördes av arbetslösa
under ledning av Statens Arbetslöshetskommission.
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Ekonomi och politiska rättigheter:
kontinuitet och förändring
I detta kapitel har jag visat hur en persons ekonomiska förhållanden
kunde få konsekvenser för hens formella möjligheter att rösta också efter
införandet av det som brukar benämnas allmän rösträtt. Rösträttsreformerna 1918–21 markerade dock samtidigt ett skifte i riksdagsmajoritetens
uppfattningar om vilka ekonomiska kriterier som måste uppfyllas för att
en person skulle beviljas rösträtt i andrakammarval. Skötsamhets- och
självförsörjningskriterierna fördes till bakgrunden och istället centrerades
kriterierna till krav på (ekonomiskt) oberoende och självständighet. Samtidigt skapades en åtskillnad mellan villkoren för rösträtten till kommunen respektive riksdagens andra kammare, där det kontributivistiskt
grundade skatteskuldsstrecket kvarstod inom den förra men inte inom
den senare.
Tillsammans diskvalificerade skatteskuldsstrecket, konkursstrecket och
fattigvårdsstrecket tiotusentals personer från att rösta. I relativa tal var
detta ändå en förhållandevis liten andel av väljarkåren och därmed av
begränsad betydelse för maktfördelningen inom riksdagen. Strecken kan
inte desto mindre förstås som symboltunga markörer av samhällelig
exkludering och andra klassens medborgarskap. Som sådana förstärkte
och återskapade de existerande ekonomiska samhällshierarkier.
Avslutningsvis bör det påpekas att vissa sammankopplingar mellan individers privatekonomi och deras formella politiska rättigheter kvarstod
också efter att de ekonomiska rösträttsstrecken avskaffats. Fram till och
med tvåkammarriksdagens avskaffande saknade personer i konkurstillstånd behörighet till riksdagsplats.67 Och som Annika Berg konstaterar i
kapitel 5, om förmynderskapsstrecket, kunde personer som ansågs ”slösaktiga”, och därmed inte kapabla att råda över sin egendom, omyndig
förklaras in på 1970-talet och därigenom förlora sin rösträtt.
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