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Omvandlingen av samhällskontraktet ca 1890-1930: Biografiska perspektiv 
 
Då demokratijubileet avslutas 2021 är det hundra år sedan det andra grundlagsbeslutet om allmän 
och lika rösträtt fattades och kvinnor för första gången fick rösta till riksdagen. De senaste åren har 
flera nya publikationer och forskningsprojekt om demokratins införande i Sverige sett dagens ljus. 
Med jubileets slut bör dock inte studiet av ämnet avslutas. Förhoppningsvis kan de diskussioner 
som nu förts snarare ge nya infallsvinklar och sporra till fördjupande forskning. 
 
Allmän och lika rösträtt var inte bara en teknikalitet som infördes mellan 1918 och 1921 – snarare 
vill vi se detta som en avgörande händelse i en längre utvecklingsprocess. Under decennierna kring 
förra sekelskiftet omvandlades i grunden samhällsordningen och samhällskontraktet, dvs relationen 
mellan stat, samhälle och medborgare. I och med detta skedde också en mängd ideologiska och 
politiska förskjutningar. Utvecklingen kan inte förstås som att människor skapade den politiska 
moderniteten utifrån i förväg fastslagna ideologiska positioner, utan dessa positioner tog också 
form längs vägen. 
 
I ett planerat antologiprojekt vill vi använda biografisk metod för att närma oss och försöka fånga 
tidens ideologiska förskjutningar. Genom att studera aktörer i den svenska offentligheten – 
politiker, akademiker och debattörer – och hur de reagerade på och anpassade sig (eller inte) till 
tidens förändringar vill vi diskutera vad som stod på spel i omvandlingen av samhällskontraktet. 
 
Vi söker bidrag som behandlar offentliga politiska aktörer som var aktiva under den ungefärliga 
tidsperioden 1890-1930. Bidragen ska koncentrera sig på en specifik person verksam i Sverige men 
kan utifrån denna ha olika ingångar. Möjliga teman skulle kunna vara: 
 

 Hur och varför försköts personens ideologiska position eller politiska ställningstaganden? 

 Hur förändrades personens position och inflytande i samhället? (Inklusion/exklusion) 

 Hur hanterade kvinnor en förändrad position som politiskt och rättsligt subjekt? 

 Hur hanterade motståndare till den allmänna och lika rösträtten dennas införande? 

 Förfäktade personen nya begrepp och idéer? Varför ansågs dessa nu nödvändiga? 

 Vilka historiska händelser eller processer upplevde personen som särskilt pressande? 

 Tillhörde personen en specifik ”politisk generation” och vilka erfarenheter var i så fall 
typiska för denna? 

 
Workshopen ordnas av Nätverket för politisk idéhistoria och hålls vid Institutionen för litteratur, 
idéhistoria och religion, Göteborgs universitet den 16-17 juni 2021 (givet att pandemin tillåter, 
annars får alternativa former diskuteras). Deltagare ersätts för resa och övernattning.  
 
Arrangörer är Anton Jansson (Göteborg/Lund) och Josefin Hägglund (Södertörn/Lund), 
tillsammans med Malin Arvidsson, Erik Bengtsson, Hjalmar Falk och Anders Pedersson. Målet är 
att ha en andra träff under hösten 2021 och utifrån detta producera en antologi. 
 
Intresserade ombeds skicka in abstract om maximalt 300 ord till anton.jansson@lir.gu.se och 
josefin.hagglund@sh.se senast den 20 januari 2021. Besked om antagning lämnas senast den 27/1.  
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