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Abstract 

The aim of this study is to examine if and how the political views of the leading group of LKPR 

influenced the way the organisation did its selection regarding which women should have access 

to the political vote. It also lifts the question of how the organization looks upon male presence in 

their work. The study was conducted in the manner of a text analysis. The theoretical approach is 

based on the theory the politics of presence, which states that only the people present can be 

represented in decision-making.  The result of this study indicate that no proof can be found that 

supports some form of segregation towards men. The early agenda of LKPR was largely influenced 

by the right wing-women active in the organization. The agenda was partly biased as a result 

thereof.  Conclusions from this study where made that the main obstacle for the advancement of 

woman suffrage in Sweden was in general the right wing politicians. They were the last ones to 

succumb in several years of voting, and the matter was resolved as late as 1919. Using the 

theoretical approach of politics of presence, the study contributes to current research on LKPR with 

better understanding of how the approach of inclusiveness regarding both women and men within 

the movement influenced its agenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om och hur de politiska åsikterna hos den ledande gruppen i 

LKPR påverkade urvalet kring vilka kvinnor som borde få politisk rösträtt. Studien ämnar även 

visa hur föreningen såg på manligt engagemang i dess arbete. Studien är utförd av textanalytiskt 

slag. Den teoretiska utgångspunkten i studien utgår från teorin om ”närvarons politik” som säger 

att enbart de som närvarar vid ett beslut kan påverka vilket beslut som fattas. Resultatet av studien 

pekar mot att stöd för någon segregering mot män inte kan påträffas i det undersökta materialet. 

Föreningens åsikter, speciellt de tidigt utformade, har delvis styrts av de högerkvinnor som var 

aktiva i föreningen och har därför påverkats av dessa kvinnors politiska riktning. Slutsatser från 

studien är även att det huvudsakliga motståndet mot kvinnans rösträtt i Sveriges återfanns hos den 

politiska högern. Högern var de sista som gav med sig 1919 efter flera års nekande röstning. Genom 

användandet av teorin om ”närvarons politik” adderar studien till redan existerande forskning om 

LKPR via en ökad förståelse för hur synen på närvaro både gällande män och kvinnor påverkade 

föreningens agenda för de frånvarande.  
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1. Metoddel 

Kvinnorna som slogs för den lika och allmänna rösträtten under 1900-talets början kom från flera 

olika samhällsskikt, även om väldigt få kom från den fattigare arbetarklassen. Vanligast var att 

denna kamp leddes av medelklassen. De kvinnor som engagerade sig i kampen var också av vilt 

skilda åsikter på flera olika punkter, inte minst politiskt. Kvinnorna organiserade sig genom att 

bilda Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som kom att bli en nationell 

representation av den internationella rösträttsrörelsen. Bland medlemmarna i LKPR fanns liberaler 

och högerkvinnor men också socialdemokrater. Deras gemensamma nämnare var en önskan och 

en strävan efter en rättvis och allmän rösträtt. Vad som sågs som en allmän rösträtt, och vad som 

räknades som rättvist under 1900-talets första decennier kommer att beröras i denna studie.   

1.1 Problemformulering 

Frågan om hur, eller ens om, män tilläts engagera sig i LKPR:s arbete samt hur föreningen formas 

efter enskilda politiska viljor gällande urvalet kring vilka samhällsgrupper som skulle få rösträtt är 

frågor som den här studien ämnar besvara. Dessa frågor är av intresse då de bidrar till ökad 

förståelse för hur Sveriges främsta kvinnorösträttsförening agerade kring de politiska splittringar 

som fanns i föreningen och påverkade vilka som borde få förmånen att omfattas av rösträtten.  

Vidare är det intressant att se om det går att uttyda ett mönster huruvida föreningen segregerar sig 

från män som önskade medverka i föreningens arbete. Bilden av kvinnliga rösträttskämpar tenderar 

idag att utmålas som lätt helgonlik, om en kan frångå de något mer våldsamma protester som 

genomfördes på olika platser i världen. Frågan om en sann jämställdhet är aktuell än idag och 

kvinnor som kallar sig feminister varierar från självutnämnda manshatare till mer nedtonade 

jämställdhetstödjare. Undersökningen av feministers syn på mäns inflytande i jämställdhetsfrågor 

samt feministers syn på klassfrågor ur ett historiskt perspektiv kan därför göra en ansats till att 

bidra till den feministiska historieskrivningen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

För att i framtiden kunna se sakligt på den feministiska historien är det av intresse att se vilka 

segregeringar som LKPR själva gjort sig skyldiga till gällande urvalsprocessen kring kvinnornas 
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politiska rösträtt. Ett mål för denna studie är att undersökningen eventuellt kan bidra till en bättre 

förståelse för hur den svenska feministiska rörelsens utvecklades under 1900-talets början samt 

framhålla en mer nyanserad diskussion kring LKPR:s verksamhet. Studiens syfte är att undersöka 

om de ledande medlemmarnas politiska tillhörighet kan ha färgat föreningens ställningstagande 

kring urvalet av vilka kvinnor som borde ges politisk rösträtt och om förening som en följd av detta 

kan ha gjort sig skyldiga till klassegregering. Studien ämnar även att undersöka och belysa hur 

mäns vara eller icke vara som medlemmar och medaktörer i LKPR behandlades. 

Undersökningsfrågorna för den här uppsatsen är;  

• Vilka resonemang visar föreningen i sina årsberättelser kring urvalet av kvinnor för politisk 

rösträtt? Vilka politiska höger- och/eller vänster-strömningar kan utläsas ur årsberättelserna 

som kan ha inverkat på detta urval?  

• Vad kan utläsas i årsberättelserna om LKPR:s ställning till manligt engagemang i 

föreningen?  

Studiens första fråga är ämnad att undersöka hur föreningen ställer sig till urvalet av vilka kvinnor 

som skulle få rösträtten. Undersökningen har för avsikt att studera om detta urval kan –  från 

föreningens sida – tänkas ha varit politiskt motiverade. För att klargöra detta skall de politiska 

åsikter som finns bland föreningens ledning i möjlig mån redogöras för att kunna dra slutsatser om 

hur och varför föreningen gjort sina bedömningar gällande urvalet av kvinnor till rösträtten.  

Studiens andra fråga vill undersöka och belysa hur föreningen tillät mäns engagemang i arbetet 

med kvinnofrågan och hur de såg på ett sådant engagemang. Detta gäller de olika delarna av ett 

traditionellt föreningsarbete, såsom medlemskap eller direkt fysiskt engagemang vid exempelvis 

basarer eller liknande.   

1.3 Tidigare forskning  

I tidigare forskning och i publikationer som rör den kvinnliga rösträttskampen får studiens 

undersökningsfrågor en viss plats, bland annat i en doktorsavhandling skriven 2004 av Josefin 

Rönnbäck på Stockholms universitet. Rönnbäcks bok är omfattande och innefattar en grundlig 

analys av de olika idéer som kvinnorörelsen befattade sig med. De delar av avhandlingen som är 

kopplade till denna studies frågeställningar återfinns främst i kapitel 4, Politiska rättigheter - för 
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alla eller för en del? och kapitel 5, Samarbete – med kvinnor eller med män? I dessa båda kapitel 

undersöker Rönnbäck LKPR:s åsikter kring vilken utbredning av de politiska rättigheternas som 

passade sig för kvinnor och hur föreningen resonerade kring detta samt frågan om hur LKPR ville 

förhålla sig till samarbete med män. Rönnbäcks undersökning är tämligen konfliktbaserad, och 

fokuserar ofta mer på konflikterna som uppstår inom LKPR än till att konkret presentera deras 

slutgiltiga åsikter. Avhandlingens mest intressanta del är frågan om vilka kvinnor LKPR ville 

arbeta för gällande tillgång till rösträtten. Rönnbäck delar in åsikterna som återfinns i LKPR i två 

grupper. Den ena, som hon kallar den klass- och könsneutrala linjen, riktar sig mot att den svenska 

dåvarande konstitutionen borde göras inte bara könsneutral, utan även klassneutral. Med dåvarande 

inkomstkrav var rösträtten även för män starkt begränsad klassmässigt. Denna riktning i frågan 

inkluderar då per automatik även en utökning av männens rösträttigheter då även män skulle åtnjuta 

större friheter vid en sådan omstrukturering av konstitutionen. 1 Den andra linjen kallar Rönnbäck 

för den kvinnopolitiska strategin med klasskonsekvenser och den skapar klyftor av klassmässig 

karaktär i och med att den syftar till att kvinnorna skall erhålla rösträtt på samma villkor som män, 

som alltså har inkomstmässiga begränsningar i sin rösträtt. Om föreningen valt att kämpa för 

införandet av en allmän kvinnlig rösträtt som skulle baseras på samma grund som männens rösträtt 

vid denna tid, hade rösträtten inte blivit tillgänglig för stora delar av Sveriges fattiga kvinnor. 2 

Rönnbäck redogör för hur LKPR till slut väljer att formulera sig, de tar en medelväg och kräver 

rösträtt på samma villkor som män.3  

Rönnbäcks avhandling är grundlig, tydlig och mycket givande för den intresserade inom området. 

Hon förtydligar de idéer hon hittat under sin studie och en kan se hur hon drar rimliga slutsatser av 

sina upptäckter.  

Ulrika Knutson, journalist och kulturskribent, har skrivit boken Kvinnor på gränsen till 

genombrott. I den skildrar hon inte bara den direkta rösträttsrörelsen utan även tiden efter, den 

fortsatta kampen för kvinnans rättigheter och genombrott i samhället. Det är dock främst i bokens 

tredje kapitel – Hvarför skola kvinnorna vänta? som hon berör LKPR och då också den här studiens 

																																																								
1	Josefin	Rönnbäck,	Politikens	genusgränser:	den	kvinnliga	rösträttsrörelsen	och	kampen	för	
kvinnornas	politiska	medborgarskap	1902-1921.	(Stockholm:	Atlas,	2004),	83f.		
2	Rönnbäck,	Politikens	genusgränser,	84.		
3	Rönnbäck,	Politikens	genusgränser,	85.		
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forskningsfrågor. Hon talar om de tvistefrågor som existerar kring arbetet med rösträttsfrågan. I 

boken beskrivs tämligen tydligt de åsikter som delade de olika aktiva kvinnorna politiskt. En av 

LKPR:s starka gestalter var Lydia Wahlström, en enligt Knutson tydligt högerorienterad person. 

En annan var Signe Bergman, socialdemokrat.4  

Dessa kvinnor som Knutson beskriver var väldigt olika, vilket resulterade i den blandning av olika 

starka ställningstaganden som genomsyrar åtminstone början av LKPR:s bana. Att föreningen har 

svårt att formulera exakt hur den står i frågan om vem som skulle få den eftertraktade rösträtten 

kan därmed delvis förklaras med att kvinnorna bakom föreningen helt enkelt inte var överens enligt 

Ulrika Knutson.5  

Boken Vår rättmätiga plats av Barbro Hedvall, journalist och tidigare förbundssekreterare i 

Fredrika Bremer-förbundet, beskriver och förklarar det arbete som leder till kvinnlig rösträtt, och 

då inte bara LKPR:s arbete. Likt Knutsons bok så talar Hedvall även mycket om de personliga 

åsikterna som sådde splittringar i föreningen. Lydia Wahlströms högerinriktning och Signe 

Bergmans vänstersida krockade många gånger. Hedvall beskriver hur föreningens tidiga 

utgångspunkt, den hon menar något tama och lama ståndpunkten rösträtt på samma villkor som 

svensk man, var ett resultat av idogt kompromissande. Föreningen höll länge ihop tack vare dessa 

kompromisser, som Hedvall beskriver var mer vinklade åt högern och därför upprörde vänstern i 

det tysta.6 Vidare förklarar hon att föreningen var politiskt obunden och att det från början hela 

tiden var avsikten att den skulle så förbli. Men 1911 bestämmer LKPR genom sin centralstyrelse 

att föreningen skall arbeta för de politiska partier som stöttar den kvinnliga rösträttsfrågan. 

Högerfalangen inom LKPR kokar då över och Lydia Wahlström avgår som ordförande. Boken 

förevisar en illa dold förargelse och en förmodad besvikelse hos högerkvinnorna över att deras 

”sida” så fullkomligt och totalt svikit dem i sin motvilja till den kvinnliga rösträtten.7  

Gunnela Björk, docent vid Örebro universitet, skrev i sin doktorsavhandling Att förhandla sitt 

																																																								
4	Ulrika	Knutson,	Kvinnor	på	gränsen	till	genombrott:	grupporträtt	av	Tidevarvets	kvinnor.	
(Stockholm:	Bonnier,	2004),	48ff.				
5	Knutson,	Kvinnor	på	gränsen	till	genombrott.	48ff.	
6	Barbro	Hedvall,	Vår	rättmätiga	plats:	om	kvinnornas	kamp	för	rösträtt.	(Stockholm:	Bonnier	
fakta,	2011),	105.	
7	Hedvall,	Vår	rättmätiga	plats,	149f.	
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medborgarskap, om arbetarkvinnornas svårigheter med att orientera sig och passa in i de 

rättighetskämpande grupperna. För arbetarrörelsen var de av fel kön, där styrde männen, och för 

kvinnorörelsen var de av fel klass, ty medelklassens kvinnor var där dominerande. Detta får till 

resultat att en stor grupp kvinnor får svårt att identifiera sig med och stötta dessa rörelser, det blir 

helt enkelt svårt att se hur kvinnorörelsens arbete skulle gynna arbetarklasskvinnan.8    

Hulda Flood, författare och socialdemokratisk politiker, har skrivit boken Den socialdemokratiska 

kvinnorörelsen i Sverige. Där beskrivs arbetet med att utforma en rörelse som tydligare skulle 

arbeta för de socialdemokratiska kvinnorna, alltså arbetarklassens kvinnor. Precis som Gunnela 

Björks bok beskriver var det svårt för arbetarkvinnorna att hitta någon orientering i de 

samhällsrörelser som skedde under tidigt 1900-tal. Enligt Flood skulle de socialdemokratiska 

kvinnorna därför själva engagera sig och arbeta med frågor som berörde dem själva, som 

exempelvis ogifta mödrars ställning, fattigvårdsfrågor, hygieniska frågor och rösträtten. 9 

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

Denna studies resultat kommer att utläsas från den genuspolitiska tanken om närvarons politik 

beskriven av Anne Phillips, professor i politik- och genusteori vid London School of Economics. 

Phillips menar att den politik som förs avgörs och begränsas indirekt av vilka som är med och fattar 

beslut, alltså att riktning, avsikt och utformning av politiska beslut teoretiskt sett alltid avgörs av 

vilka som är representerade vid beslutsfattandet.10 Att som vid 1900-talets början då utesluta halva 

Sveriges befolkning, kvinnorna, skulle enligt teorin om närvarons politik då i förlängningen 

komma att ha en negativ inverkan på frågor som berör och påverkar kvinnorna. Detta eftersom 

kvinnorna inte kunde representera sig själva i politiska frågor. Det finns många teorier om politiskt 

inflytande, en som kan sägas vara motsatsen till närvarons politik är idéernas politik. Denna teori 

finns beskriven av bland andra Hanna Pitkin, professor emeritus i Politisk vetenskap vid University 

of California, i hennes bok The concept of representation. Tvärt emot närvarons politik innebär det 

här konceptet att det väsentliga för positiv politisk utveckling är att representanterna speglar 

																																																								
8	Gunnela	Björk,	Att	förhandla	sitt	medborgarskap:	kvinnor	som	kollektiva	politiska	aktörer	i	
Örebro	1900-1950.	(Lund:	Arkiv	förlag,	1999),	119f.	
9	Hulda	Flood,	Den	socialdemokratiska	kvinnorörelsen	i	Sverige.	(Stockholm:	Tidens	förlag,	
1960),	92ff.	
10	Anne	Phillips,	The	Politics	of	Presence.	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1998),	10ff.	
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väljarnas åsikter, inte deras ras, kön eller klass. Allt för mycket fokus läggs på vilka som 

representerar istället för vad de representerar enligt Pitkin.11 Ur detta perspektiv skulle således män 

kunna fortsätta representera kvinnor politiskt, och de skulle kunna göra det med kvinnornas stöd, 

så länge de för fram och stöttar kvinnoorienterade frågor.   

Phillips ifrågasätter starkt teorin om idéernas politik då hon menar att vilka som representerar i 

förlängningen kommer att påverka vad som beslutas. Tanken om att åsikterna i sig själva är 

viktigare än vilka som framför åsikterna kan stämma ibland, till exempel när det handlar om frågor 

som är icke könsbundna. Men Phillips säger att ärenden som direkt och kanske uteslutande berör 

kvinnor kommer inte att behandlas rättvist om de förs fram av enbart män.12 Denna teori berör även 

flera andra typer av grupper som kan vara underrepresenterade eller tillhör en annan social kategori 

än genus som exempelvis etnicitet eller klass.13 Phillips värderar således även klassaspekten i sitt 

teoretiska resonemang men argumenterar främst utifrån genusperspektivet.  

Klassaspekten spelar en avgörande roll i denna studie. Huruvida de över- och medelklasskvinnor 

som engagerade sig i kvinnofrågan rättvist kunde representera arbetarklassens kvinnor samt om det 

var rätt av dem att kräva rätten till denna representation är befogade frågor om en tittar på 

undersökningen ur perspektivet om närvarons politik. Om arbetarkvinnornas rätt till rösträtt inte 

inkluderas tydligt i LKPR:s åsiktskorridor, kommer de kvinnor som faktiskt får rösträtten inte ha 

någon rätt att anse sig företräda Sveriges kvinnor, och LKPR har således misslyckats med ansatsen 

att ge Sveriges kvinnor politisk representation. Utifrån denna teori blir det intressant att undersöka 

hur LKPR resonerar kring de politiska ställningstagandena om vilken bredd den kvinnliga 

rösträtten skall ha.  

1.5 Avgränsningar  

Avgränsningar tidsmässigt görs till tiden mellan grundandet av LKPR 1903 och fram till att 

föreningen läggs ned 1921, efter att godkännandet av kvinnlig rösträtt i Sveriges riksdag skett 1919. 

Även om frågan om mäns vara eller icke vara i föreningen kan besvaras inom en kortare tidsperiod 

																																																								
11	Hanna	Pitkin,	The	concept	of	representation.	(Kalifornien:	University	of	California	press,	1967),	
226f.		
12	Phillips,	The	Politics	of	Presence,	12ff.	
13	Phillips,	The	Politics	of	Presence,	17f.	
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än så, kräver frågan om hur de politiska motsättningarna påverkade LKPR kring vilka kvinnors 

rösträtt som LKPR arbetade för, att undersökningen följer föreningens syn hela vägen fram till dess 

att rösträtten för kvinnor är ett faktum. Detta gör att studien kan konstatera vilken politisk 

ståndpunkt som vann inom föreningen.  

Frågeställningarna är små och begränsade och hade givetvis kunnat både breddats ut eller 

minimerats i stor utsträckning. Av utrymmesmässiga skäl kan inte LKPR:s fullständiga och 

samlade åsikter från alla tänkbara källor framställas i denna studie, för det hade det krävts den typ 

av utrymme som återfinns i avhandlings-format. Begränsningarna är således nödvändiga när det 

gäller val av undersökningsmaterial. 

1.6 Material och metod 

Studien bygger främst på LKPR:s egna årsberättelser från det året föreningen startade. Officiell 

start skedde 1903, föreningens första årsberättelse gäller för 1904 men inkluderar information om 

händelser från 1903. Därefter undersöks varje årsberättelse fram till dess att verksamheten läggs 

ned, 1921. Dessa årsberättelser har ur ett källkritiskt perspektiv vissa svårigheter. Texterna som är 

bearbetade, utvalda och tryckta av föreningen själva får i och med detta problem med både urval 

och representation. Då studiens syfte är att undersöka hur de politiska ståndpunkterna inom 

föreningen påverkade åsikterna kring vilka som skulle få rösträtten, får författaren ta i beaktande 

att åsikterna som publiceras i årsberättelserna, troligtvis styrs av den ledande politiska falangen 

inom föreningen. En viktigt källkritisk regel är att komma ihåg att det som källan, i det här fallet 

årsberättelserna, låter bli att berätta har inte nödvändigtvis inte hänt.14 LKPR:s representanter kan 

alltså ha valt bort exempelvis vissa diskussioner som hade varit av intresse för den här studien. Det 

här går inte att undvika när studien önskar undersöka föreningens årsberättelser, men författarens 

vetskap om möjligheten till att årsberättelserna kan vara partiska, minimerar risken för att studien 

skall bli vinklad.  

Under denna studie har även ett fåtal av LKPR:s tidningspublicerade texter lästs. LPKR hade från 

början ingen egen tidning, utan använde Fredrika-Bremer-Förbundets tidning Dagny som kanal för 

																																																								
14	Anders	Florén	och	Henrik	Ågren,	Historiska	undersökningar:	Grunder	i	historisk	teori,	metod	
och	framställningssätt.	(Malmö:	Holmbergs,	2006),	74f.	
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att få fram sina åsikter. Denna kanal upphörde LKPR med 1911, och 1912 utkom istället deras 

första exemplar av medlemstidningen Rösträtt för kvinnor. Rösträtt för kvinnor publicerade endast 

röster som var pro allmän rösträtt medelst Dagny även publicerade åsikter från 

rösträttsmotståndare. Rösträtt för kvinnor visar alltså upp samma källkritiska tendenser som 

LKPR:s årsberättelser, föreningen kan givetvis ha valt att vinkla det som publicerats. Dagny är 

intressant från ett källkritiskt perspektiv då denna kanal var öppen för meningsmotståndare, men 

Dagny har inte inkluderats i någon större utsträckning i den här studien på grund av 

utrymmesmässiga skäl.   

Studien är kvalitativ då den är menad att undersöka de åsikter som framläggs av föreningen i dess 

årsberättelser genom läsning och tolkning. Det finns ingen avsikt att mäta något i årsberättelserna, 

vilket i så fall hade gett en kvantitativ undersökning.15 Undersökningen av materialet från 

årsberättelserna är textanalytisk, vilket då landar i att undersökningens tillvägagångssätt är en 

kvalitativ textanalys. Detta innebär en tydlig strukturerad granskning av texterna, där den 

information som hämtas nogsamt beaktas och tolkas.16 Alla årsberättelser har lästs noga, men 

enbart text som berört uppsatsens frågor kring män och klassbegränsningar har mer djupgående 

granskats. Efter detta urval gjorts kunde sedan en tolkning av både den direkta och den indirekta 

informationen angående klass och män i årsberättelserna ske. Till sist har ett svar på 

forskningsfrågorna utformats efter de slutsatser som kunnat dras av det studerade materialet.  

Undersökningens tillvägagångssätt och metod ger upphov till källkritiska problem med denna 

studie. I och med att författaren tolkar texterna och även gör en sållning av texterna går det inte att 

komma ifrån att studien kan drabbas av både tendensproblematik och urvalproblematik då 

författarens egna erfarenheter och åsikter kan påverka såväl tolkning som sållning.17 Den ovan 

nämnda problematiken är svår att komma ifrån, författarens vetskap om dessa källkritiska hinder 

är dock en fördel, då vetskapen skapar förutsättningar för en vaksamhet i just tolknings- och 

sållningsprocessen.   

																																																								
15	Florén	och	Ågren,	Historiska	undersökningar,	55ff.	
16	Andreas	Fejes	och	Robert	Thornberg,	(red.)	Handbok	i	kvalitativ	analys,	(Stockholm:	Liber	AB,	
2009),	145ff.	
17	Florén	och	Ågren,	Historiska	undersökningar,	72ff.	
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2 Undersökningsdel  

Följande undersökning ämnar uppvisa de byggstenar som sedan skall sammansättas till slutsatser 

– ett resultat, i nästkommande kapitel. Studien har två frågeställningar; frågan som rör mäns 

engagemang i förening i föreningen samt frågan kring inverkan av politiska åsikter i den ledande 

gruppen. Frågorna kan besvaras var och en för sig, oberoende av varandra. Det här hade kunnat 

medföra en uppdelning av det presenterade undersökningsmaterialet, men författaren har istället 

valt att arbeta och framlägga relevant information från LKPR:s årsberättelser kronologiskt för att 

ge en möjlighet till att upptäcka eventuella samband mellan de olika frågorna. Detta görs också för 

att kronologiskt inkludera information kring rösträttens framsteg, såsom dessa presenteras i 

årsberättelserna, med avsikt att underlätta förståelse för rörelsen.  

2.1 Föreningens uppstart 1903 -1904 

Redan 1902 grundades den första föreningen för kvinnans politiska rösträtt, förkortat FKPR.18 Efter 

att ytterligare några föreningar bildats på andra platser i Sverige beslöts att försöka samla dessa 

föreningar i en landsförening. LKPR grundades som ett resultat av detta 1903, och vid slutet av 

detta år hade alla Sveriges 35 lokalföreningar anslutit sig till landsföreningen. Interrimstadgar19 

antogs som skulle gälla till hösten 1906 och dessa stadgar stipulerade att centralstyrelsen för LKPR 

skulle sammansättas av en utvald ledamot från varje lokalförening, utom gällande Stockholm som 

skulle ha tre representanter. Dessa tre representanter från Stockholm skulle även inneha platserna 

som ordförande, sekreterare och kassaförvaltare (till dessa platser valdes Anna Whitlock, A. M. 

Holmgren och Gertrud Adelborg). Stockholmsrepresentanterna utgjorde sedan LKPR:s 

verkställande utskott (fortsättningsvis förkortat VU). VU sammanträdde under 1903 hela 21 gånger 

och under denna tid arbetade de fram 10 stycken formulär som skickades ut till centralstyrelsens 

medlemmar innehållandes frågor, förslag och meddelanden. Beslut togs sedan efter de svar som 

skickades tillbaka från centralstyrelsens medlemmar och majoritetens åsikt avgjorde. På så vis 

																																																								
18	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1904,	(Stockholm:	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1905),	3.	
19	Interrimstadgar	betyder	tillfälliga	stadgar. Nationalencyklopedin,	interim-.	
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/interim-	(hämtad	2017-01-28)	
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etablerades alltså centralstyrelsens arbetsgång.20 

I årsberättelsen för 1903 återfinns också en resolution underskriven av centralstyrelsen med 
anledning av den motion som Carl Lindhagen framlagt i riksdagens andra kammare år 1902 
gällande kvinnlig rösträtt;21 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som omfattar 29 lokalföreningar med tillsammans 
omkring 4,000 medlemmar, uttalar en liflig tacksamhet till herr Carl Lindhagen och hans medmotionärer 
i Andra Kammaren för att de fäst riksdagens uppmärksamhet på den stora frågan om kvinnans politiska 
rösträtt.  

Vi kräfva denna rösträtt: 
därför att vi äro laglydiga och direkt eller indirekt skattdragande medborgare; 
därför att samhället för sin sunda utveckling behöver samverkan mellan kvinnans och mannens krafter; 
därför att erfarenheten från de länder, där kvinnorna en längre tid haft politisk rösträtt, varit uteslutande 
gynnsam; 
därför att svenska kvinnor ådagalägga ett kraftigt växande intresse för samhälleligt arbete. Deras insats 
på de verksamhetsfält, dit de hafva tillträde, är så stor, att samhället ej kunde undvara den; 
därför att de i och utom detta arbete djupt känns bristen på politiskt inflytande, hvarför kvinnornas 
fordran att erhålla politisk rösträtt blir för hvarje dag på en gång intensivare och mer omfattande.  
Vi uttala därför vår förhoppning att riksdagen måtte hos k. maj:t anhålla om utredning och förslag i fråga 
om beredning af politisk rösträtt för Sveriges kvinnor.22     
 

I denna text har alltså LKPR inte valt att tydligt visa sin ståndpunkt gällande vilka kvinnor denna 

rösträtt skall gälla. Den allmänna manliga rösträtten var ännu inte ett faktum utan rätten till att rösta 

reglerades av framförallt inkomst.23 LKPR hade tidigt kunnat förtydliga om de önskat att den 

kvinnliga rösträtten sulle gälla alla svenska kvinnor, oavsett inkomst, och på så vis visat sitt stöd 

till de som kämpade för en lika rösträtt för alla män i och med att en allmängiltig rösträtt för kvinnor 

givetvis hade medfört detsamma för männen.  

LKPR kom under 1903 och 1904 att involvera sig i den internationella kvinnorörelsen och blev 

medlemmar i det nybildade världssamfundet International Woman Suffrage Alliance.24 Den första 

tidens arbete lades alltså främst på att samordna Sveriges föreningar, utveckla arbetsmetoder samt 

ansluta sig till den internationella kvinnorörelsen.  

																																																								
20	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1904.	4.	
21	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1904.	5.	
22	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1904.	5f.	
23	Jakob	Christensson,	(red.)	Signums	svenska	kulturhistoria:	Det	moderna	genombrottet.	(Lund:	
Bokförlaget	Signum,	2008),	48ff.		
24	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1904.	9.		
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LKPR omnämns under denna tid ofta i Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Dagny med korta 

notiser om hur föreningen startats, utformats och vad de arbetat med. Ibland förekommer även att 

högre uppsatta medlemmar ur centralstyrelsen där återfinns publicerade angående rösträttsfrågan. 

Anna Whitlock har i det sjunde numret 1903 skrivit en text med titeln Bör den svenska kvinnan 

erhålla rösträtt? Hon besvarar sin egen fråga omedelbart med följande inledningstext ”De som 

besvara frågan, om den svenska kvinnan bör erhålla politisk rösträtt, med ett ja, hafva också̊ 

skyldighet att anföra sina skäl. Dessa kunna allra kortast sammanfattas sålunda: det är rättvist och 

det är till nytta för samhället att så sker.”25 

Hon skriver vidare i sin text om problematiken med att de politiska rörelser som borde stötta 

kvinnofrågan, framför allt arbetarrörelsen, ursäktat sin frånvaro i kvinnorörelsen med att kvinnans 

rösträtt visserligen är fullständigt rättfärdigad, men att den lyfts vid en olämplig tidpunkt. 

Socialdemokratin vill då enligt Whitlock istället att all energi skall läggas på frågan om allmän och 

lika rösträtt för alla män. Härefter kan man således se bland de första tydliga exemplen på att LKPR 

(genom ordförande Anna Whitlock) är villiga att beskära den kvinnliga rösträtten. Det de 

efterfrågar är samma rösträtt som männen har, alltså en inkomstbaserad rösträtt. Genom att ropa 

efter en rösträtt som är likställd med mannens beskär man möjligheterna för Sveriges fattiga 

kvinnor (och män) från möjligheten att påverka sin livssituation genom politiskt inflytande.   

2.2 De tidiga åren 1905 - 1908 

Under 1905 växer lokalföreningarnas antal från 35 till 47, och under 1906 växer de ytterligare till 

att omfatta 73 stycken.26 I årsberättelsen för 1905 beskrivs årsmötet och de frågor som avhandlats 

där. Där framkommer då att LKPR:s medlemmar diskuterat taktik inför kommande val 1905 och 

föreningen kommer överens om att de på de valmöten som arrangeras av lokalföreningarna skall 

uppdraga åt närvarande lämpliga män att undersöka och fråga (i syfte att synliggöra rörelsen) deras 

lokala riksdagskandidater om deras syn på den kvinnliga rösträtten. Dessa män ska även i 

möjligaste mån ställa dessa frågor till de kandidater som sedan väljs, i det fallet att dessa inte är 

samma person. Årsmötet kommer alltså överens om denna taktik, med reservation från föreningar 

																																																								
25	Anna	Whitlock,	”Bör	den	svenska	kvinnan	erhålla	rösträtt”,	Dagny,	nr.	7	(1903):	169-176.	
26	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1905,	(Stockholm:	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1906),	3.	
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på mindre orter som påtalade svårigheter med att hitta lämpliga män för denna uppgift.27 Här visar 

alltså LKPR att de gärna samarbetar och använder manligt inflytande i rösträttsfrågan.  

Vidare diskuteras i årsberättelsen den situation som uppstått med den nytillträdda liberala 

regeringen, ledda av statsminister Karl Staaf (lib). Denna regering hade bland sina främsta frågor 

en rösträttsreform som skulle innebära en mycket bredare rösträtt för män.28 Denna fråga hade fått 

ökat stöd bland annat efter att den allmänna värnplikten införts. Det ansågs i den breda folkmassan 

inte rimligt att en man kunde tvingas ta till vapen och försvara ett land han inte fick rösta i. LKPR 

såg här sin chans till att i den rösträttsproposition som förbereddes införliva frågan om allmän 

rösträtt även för kvinnor. På årsmötet ansåg en majoritet av deltagarna att regeringen skulle betänka 

detta om de bara fick kännedom om hur stort stödet för den kvinnliga rösträtten faktiskt var bland 

landets kvinnor. Diskussioner fördes sedan om ifall masspetitioner skulle kunna hjälpa till med 

detta syfte.29 VU hade dock redan vid denna tid mött med statsminister Staaf och funnit hans 

intresse välvilligt men inte ivrigt.30  

LKPR stödde då istället en skrivelse till kungen som undertecknades av 150 svenska arbetande 

kvinnor, i de flesta fall skattebetalande sådana, där de begär att kvinnan må erhålla rösträtt på 

samma villkor som man.  Denna rösträttsproposition kom till slut att inte innefatta kvinnans rösträtt 

och trots att den då kunde anses som mindre omvälvande så lyckades regeringen inte (under 1906) 

att få den godkänd i den högerdominerade Första kammaren. Även för män fortsatte alltså 

rösträtten att vara tämligen begränsad och orättvis.31 

När LKPR:s årsmöte avhandlades i januari 1906 så kom frågan om en petition återigen upp, det 

ansågs då att det var för sent att ordna med detta innan omröstning i riksdagen skulle ske och det 

bestämdes då att om frågan om rösträtt inte skulle lösas så skulle en då istället starta upp en petition 

för att rivstarta nya försök.32 Genom denna petition utläses en viss skepticism från LKPR:s sida till 

																																																								
27	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1905.	4f.	
28	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1905.	13.	
29	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1905.	6.	
30	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1905.	13.	
31	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1905.	13f.	
32	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1906,	(Stockholm:	Stockholms-
tryckeriet,	1907),	4.	



	

	

13	

huruvida frågan skulle lösas då de till och med påbörjade skrivelsen av petitionen, trots att 

rösträttspropositionen ännu inte gått igenom alla riksdagens led. Årsmötet kom överens om, och 

formulerade, en ingress till denna petition som löd enligt följande; 

Vi undertecknade svenska kvinnor anse att, då kvinnan har samma skyldighet att lyda lagen som mannen, 
rättvisan kräfver, att hon äfven får samma rätt som han att deltaga i valet af lagstiftare. Genom att här 
nedan teckna våra namn vilja vi gifva uttryck åt vår önskan, att politisk rösträtt må tillerkännas svensk 
kvinna på samma villkor som svensk man.33 

Återigen beskriver de att de kräva rösträtt på samma villkor som svensk man, det vill säga en rösträtt 

som var starkt beskuren för anmärkningsvärt stora delar av befolkningen.  

Under hösten 1906 reviderar VU Landsföreningens stadgar. När föreningen grundades antogs, som 

beskrivet tidigare, interrimstadgar med förbehållet att dessa stadgar vid behov skulle 

omformuleras. Tidpunkt för detta bestämdes redan vid starten till hösten 1906.34 Några mindre 

ordningsfrågor löstes, men mest noterbart är en ändring i stadgarnas §1. Ur en helhetssynpunkt är 

ändringen liten, men gällande denna uppsats undersökningsfrågor är den väsentlig. Den nya 

paragrafen lyder; ”Landsföreningen är en sammanslutning av lokalföreningar, som verka för att 

svenska kvinna må erhålla politisk rösträtt på samma villkor som svensk man”35. Det som skiljer 

denna paragraf från dess föregångare är meningens sex sista ord.36 Den här formuleringen känns 

vid det här laget väl igen från de texter av olika slag som beskrivits tidigare i undersökningskapitlet. 

Landsföreningen går alltså från att kräva kvinnlig rösträtt, till att kräva kvinnlig rösträtt på samma 

villkor som män, vilka villkor det nu än må vara. Här cementerar således LKPR sin avsikt att vika 

ned sina krav för att anpassa sig till mannens rättigheter istället för att fortsätta sträva efter rösträtt 

för alla svenska kvinnor utan begränsningar av inkomst eller social status.  

1907 var ett tystlåtet år men med många intressanta diskussioner på LKPR:s årsmöte. Diskussioner 

fördes mestadels om huruvida en skulle lyckas övertala regeringsmakten att införliva frågan om 

kvinnans rösträtt i 1907 år rösträttsförslag.37 Ett telegram skickades till statsminister Lindman där 

																																																								
33	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1906.	4.	
34	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1904.	4.		
35	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1906.	15.	
36	Ibid.		
37	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1907,	(Stockholm:	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1908),	5.		
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en åberopar att Lindmans bör göra sitt yttersta för att kvinnans politiska rösträtt skall införlivas 

med den manliga rösträttsfrågan.38 Centralstyrelsen förklarar på årsmötet att den övervägande 

majoriteten av statsråden rent principiellt är för kvinnans rösträtt men att de tyvärr låtit meddela att 

frågan om kvinnans rättigheter inte kunde hinnas tas med då arbetet med att utarbeta förslaget om 

allmän rösträtt för männen ansågs ha tagit för lång tid.39  

Utöver detta är det mest anmärkningsvärda som tas upp i årsberättelsen det att det på årsmötet 

uppkommit en fråga om huruvida LKPR bör sträva efter ett samarbete med de socialdemokratiska 

kvinnorna som slogs för männens allmänna rösträtt. Närmare bestämt så fanns det en önskan om 

att LKPR skulle arbeta för att de socialdemokratiska kvinnorna skulle medverka i LKPR:s 

lokalföreningar. Stödet för den kvinnliga rösträtten hade ökat bland socialdemokratiska kvinnor 

efter det att partiet beslutat att föra in frågan i sitt arbetsprogram.40 Här ser alltså LKPR sin chans 

att utöka sin medlemsbas och det påtalas om vikten av att kvinnor över alla samhällsgrupper 

samarbetar.  

Ett uttalande skrivs inför den nystartade socialdemokratiska kvinnoföreningens första 

kvinnokonferens där föreningen bjuder in till samarbete mellan grupperna. Det bestäms dock även 

att två lokala föreningar från samma ort inte båda kan tillhöra Landsföreningen. Alltså stänger man 

dörren för att de socialdemokratiska kvinnoförbunden skall kunna söka medlemskap i 

landsföreningen självständigt, om önskan om medlemskap i landsföreningen funnits så tvingades 

de gå med i de redan existerande lokalföreningarna. Det meddelas också att centralstyrelsen efter 

samtal med kommittén beslutat att årsavgiften för lokalföreningarna må sättas till 50 öre, för de 

föreningar som önskar införa en sådan avgift41. 50 öre 1907 motsvarar ungefär 25 kronor år 201642 

och en kan således begrunda om denna avgiftsgräns sattes för att öppna upp för medlemskap för 

kvinnorna i Sveriges fattigare samhällsskikt.  

Den sista punkt som togs upp på årsmötet 1907 var framlagd av Stockholms lokalförening 

tillsammans med centralstyrelsemedlemmen från Norrköping. Den lydde som följande ”Borde man 

																																																								
38	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1907.	5.		
39	Ibid.	
40	Ibid.			
41	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1907.	6.		
42	Edvinsson	och	Söderberg,	”A	Consumer	Price	Index	for	Sweden	1290-2008”	
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ej verka för utvidgandet av kvinnornas kommunala rösträtt och för erhållandet av kommunal 

valbarhet?”43. Efter att frågan blivit ställd så talas det om hur svåra utsikterna för att lyckas med ett 

sådant ärende är, samt att det faktum att kvinnor i tämligen låg utsträckning nyttjar sin nuvarande 

kommunala rösträtt kunde anses vara ett motargument för ett utökande av denna rättighet. Årsmötet 

beslutar därför att inte arbeta för en utökning av kvinnornas kommunala rättigheter enligt förslaget 

beskrivet ovan.44  

Här förefaller det som om LKPR väljer att inte arbeta för en utökning av en rösträtt som sannolikt 

skulle ha gynnat kvinnor i samhällets lägre klasser. Motiveringen för det är att den kommunala 

rösträtten 1907 inte nyttjades i speciellt hög grad av de kvinnor som var berättigade till den. Några 

möjliga förklaringar till hur LKPR resonerade skulle kunna vara följande. LKPR gör då antingen 

ett antagande om att kvinnor från lägre samhällsklasser skulle nyttja rösträtten lika vagt som de 

kvinnor som redan innehade den. Eller så anser LKPR att den mängd arbete som skulle krävas för 

en lyckad utökning av den kommunala rösträtten inte förefaller rimlig i proportion till vinsten. 

Kommunal rösträtt för kvinnor från samhällets botten är då inte viktigt nog för att uppta tid och 

energi hos LKPR. De siktar istället hellre mot den rösträtt i riksdagen som var deras mål. Denna 

rösträtt som i de formuleringar som gjordes 1907 inte heller skulle tillfalla alla Sveriges kvinnor.  

LKPR fortsätter att växa, och i ingressen till årsberättelsen för 1908 så berättas det att antalet 

lokalföreningar då är 138 till antalet.45 Under årsmötet antas en ändring i föreningens stadgar, 

närmare bestämt i §1 som därefter lyder ”Landsföreningen är en sammanslutning av 

lokalföreningar, som verka för att svensk kvinna må erhålla politisk rösträtt och valbarhet på 

samma villkor som svensk man”. Det nya tillägget är då och valbarhet.46 Föreningens officiella 

syfte är följaktligen inte längre enbart att verka för att kvinnan ska erhålla rätt att rösta, utan att hon 

också skall kunna bli vald till högre politiska uppdrag.  

1908 vänder LKPR något i frågan om en utökning av den kommunala rösträtten. Frågan har tidigare 

varit löst formulerad och har därför kunnat leda till antaganden om åt vilket håll en sådan 

																																																								
43	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1907.	8.	
44	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1907.	8.	
45	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908,	(Stockholm:	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1909),	3.	
46	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908.	5.		
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utvidgning eventuellt skulle kunna riktas åt, nu är frågan tydligt riktad mot kommunal rösträtt för 

gifta kvinnor.47 Föreningen beslutar att “[…] anmoda Liberala samlingspartiet att genom 

häradshövding Karl Staaff väcka motion om gift kvinnas kommunala rösträtt, om möjligt vid 1908 

års riksdag […]”48 

Föreningen utför under 1908 tämligen omfattande lobbyverksamhet, med bland annat en storlunch 

på Grand Hotel där över 150 inbjudna riksdagsmän medverkade.49 Arbetet med att få in frågan om 

kvinnans politiska rösträtt i den allmänna rösträttsfrågan i riksdagen fortsatte utan avbrott, detta år 

fick dock föreningen återigen nedslående besked då konungen i sitt trontal vid riksdagens öppnande 

1908 låter meddela att; 

Det av sistlidne riksdag såsom vilande antagna grundlagsförslaget i rösträttsfrågan anser jag böra 
förekomma till slutligt avgörande, innan frågan om politisk rösträtt för kvinnor av mig upptages till 
behandling. I sistnämna fråga har därför den nu sammanträdande riksdagen icke att från mig emotse 
något förslag.50              

Här visar då kungen att han, i likhet med många riksdagsmän, samt många socialdemokratiska män 

och kvinnor, anser att frågan om allmän rösträtt för män måste gå före frågan om den kvinnliga 

motsvarigheten. Stödet för kvinnorna börjar alltså breda ut sig, men de får ännu stå kvar i skuggan 

till förmån för mannens rättigheter.  

1908 var ett valår och föreningen engagerade sig aktivt i valrörelsen. Det bestämdes att de 

medlemmar som hade en tydlig bestämd politisk partitillhörighet skulle engagera sig i ”sitt” parti 

i den mån det var möjligt, samt acceptera eventuella positioner som erbjöds dem i deras parti.51 De 

skulle på så vis använda denna passage för att ytterligare sprida stödet för kvinnans politiska 

rösträtt. De kom även överens om att på orter där flera partier tydligt visade stöd för kvinnofrågan 

så skulle en visa stor försiktighet i att ta ställning för endera av dessa partier. LKPR fäster alltså en 

bestämd åsikt om att kvinnorna bör deltaga i männens partier, på männens villkor, för att driva på 

kvinnornas rättigheter. Eventuellt ansåg en då att dessa män skulle bli mer välvilligt inställda till 

kvinnornas kamp om de finge hjälp av dessa kvinnor i sitt eget valarbete. I längden skulle alltså 

																																																								
47	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908.	5.	
48	Ibid.	
49	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908.	8.	
50	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908.	9.	
51	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908.	12f.	
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stöd åt männen ge stöd åt kvinnorna, detta kan liknas vid de socialdemokratiska kvinnornas tidigare 

inställning om att först arbeta för mannens sak, och sedan låta kvinnorna få sitt.  

När valrörelsen kort sammanfattas i årsberättelsen så konstateras det till sorg för LKPR att vänstern 

visat betydligt större välvilja i att låta kvinnor deltaga i det valpolitiska arbetet. LKPR:s ordförande 

Anna Whitlock blev av liberalerna inbjuden som talare till ett möte och det beskrivs att deltagande 

kvinnor ofta fått föra fram sina åsikter på olika vänsterinriktade valmöten. Emellertid kom de 

kvinnor som medverkade på borgliga valmöten att i flera fall förvägras någon form av yttranderätt. 

Trots detta ser LKPR valrörelsen som positiv i det att en fått tillfälle att sprida sitt budskap till 

enormt mycket större grupper av män än tidigare.52 

2.3 Händelserika år 1909 - 1913     

1909 vinns förhållandevis stora segrar för den svenska kvinnan, och som en parentes kan nämnas 

att LKPR byter ordförande. Anna Whitlock, som varit ordförande sedan föreningen grundades, 

avgår av hälsoskäl, och hon efterföljdes av Lydia Wahlström. I 1907 års rösträttsreform som legat 

vilande så fanns frågan om kvinnlig kommunal valbarhet med. Denna reform röstades slutligen 

igenom i riksdagen 1909 och det innebar alltså att kvinnor då kunde bli valda till politiska poster 

på kommunal nivå.53 Som nämnts tidigare togs frågan upp på LKPR:s årsmöte 1907 där det 

bestämdes att föreningen inte skulle engagera sig i frågan då en bland annat trodde att den var 

dömd att misslyckas och föreningen ville istället lägga all sin energi på den nationella nivån.54 

Valbarheten kommer alltså till stånd ändå, utan idogt arbete från LKPR:s sida. Det här skulle kunna 

visa på en vilja, eller välvilja om en vill, från männens håll och visar att de är beredda att gå delar 

av sträckan utan påbackning av kvinnorna. I årsberättelsen talas det dessutom om att både liberaler 

och socialdemokrater tydligt visat sitt missnöje över att kvinnans rösträtt i riksdagen inte tagits med 

i rösträttsreformen. Företrädare för dessa grupper försäkrade under riksdagsdebatten att de ämnade 

kraftigt öka sitt arbete för den kvinnliga rösträtten.55 

																																																								
52	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1908.	13f.	
53	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909,	(Stockholm,	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1910),	3.		
54	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1907.	8.		
55	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	10.	
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Under det två dagar långa årsmötet 1909 (som äger rum i januari, innan riksdagen röstat igenom 

rösträttsreformen från 1907)56 hålls det bland annat ett öppet möte där vem som helst är välkommen 

att deltaga, bland andra gästas mötet av den före detta riksdagsmannen G. O. V. Lindman.57 Efter 

detta möte antas en resolution föreslagen av centralstyrelsen; 

Män och kvinnor till ett antal av 600, samlade till offentligt möte i Örebro den 9 januari 1909, uttala 
såsom sin åsikt att, då det vilande förslaget om allmän rösträtt för män efter all sannolikhet av 
innevarande riksdag kommer att antagas, frågan om allmän rösträtt för kvinnor bör omedelbart därpå 
upptagas till lösning. Denna fordran är så mycket mer berättigad som, efter utgången av 1908 års val, en 
säker majoritet för kvinnans rösträtt bör kunna påräknas inom Andra kammaren.58   

Här förutspår alltså LKPR att rösträttsreformen slutligen skall passera riksdagen och vill vara snabb 

i att ta tillvara på tillfället och agitera för att det nu är kvinnans tur. När rösträtten blivit allmän för 

svenska män bör frågan om kvinnans rättigheter snabbt lösas då det för somliga (till exempel 

socialdemokrater) varit en hjärtefråga att mannens rättigheter må gå före kvinnans. Nu kan en 

nästan ana att kvinnorna i LKPR förutsätter och förväntar sig en ökning av stöd för deras arbete.  

Och männen satte igång och arbetade omedelbart. I mars 1909 lämnade Liberalerna via Karl Staaf 

in en motion om kvinnlig rösträtt, Socialdemokraterna via Hjalmar Branting skrev förslag till en 

författningsrevision som avsåg att inkludera kvinnor och riksdagsmannen Albin Bergström 

motionerade i riksdagens första kammare om ”samma rösträtt för kvinnor som för män”59. Det 

fanns alltså lite hopp om att det den här gången inte bara skulle bli tomma löften och svagt stöd.  

Liberalernas motion går under stort jubel från LKPR:s sida också igenom Andra kammaren i 

riksdagen, utan vare sig debatt eller votering. Det tar dock tvärt stopp i den högerstyrda Första 

kammaren, under precis samma premisser som i Andra kammaren, ingen votering och ingen 

debatt.60 Här kan det således uttolkas att högern verkligen gjort sin åsikt klar likaledes som vänstern 

gjort detsamma. LKPR var från starten en partiobunden förening och som nämnts tidigare var dess 

medlemmar (och centralstyrelse) starkt splittrad på den politiska breddskalan. Studiens fråga om 

politiska åsikter som påverkade LKPR i frågan om vilka kvinnor som borde inkluderas i rösträtten 

																																																								
56	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	4.	
57	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	7.	
58	Ibid. 	
59	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	11.	
60	Ibid.	
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har ju här sin grund. Ju tydligare högern stretade emot, ju mer kan en tänka sig att vänstergruppen 

inom LKPR önskade avsluta de kompromisser föreningen sysslat med och tydligare ta ställning för 

en rösträtt för alla Sveriges kvinnor, i linje med vänsterns önskningar för den manliga rösträtten.  

Senare under 1909 arrangerar LKPR Sveriges första stora allmänna kvinnorösträttsmöte (18-19 

juni i Stockholm). På mötet deltog omkring 300 personer och flera män var med och talade. Bland 

annat en redaktör vid namn G. H. v. Koch som talade om sina erfarenheter från rösträttsarbetet i 

USA. Han ”kastade” fram en tanke om grundandet av en ”männens förening kvinnans politiska 

rösträtt i Sverige”.61 En sådan förening skulle mycket troligtvis öppna upp portarna betydligt för 

manlig stöttning i rösträttsfrågan. LKPR tillät enbart kvinnliga medlemmar och att det dröjer såhär 

länge innan det kommer på tal om en manlig motsvarighet är anmärkningsvärt.  

Dag två av rösträttsmötet så hölls ett stängt möte för centralstyrelsens medlemmar. Där gick då 

diskussionen varm om hur en skulle fortsätta kampen framåt. Såhär skriver LKPR i sin 

årsberättelse; 

Diskussionen kom huvudsakligen att röra sig omkring frågan, huruvida kvinnorna borde nöja sig med 
att fortfarande begära rösträtt och valbarhet på samma villkor som de nu för män antagna, eller om 
kvinnorna genom yrkande på det med den nya rösträttsreformen förbundna fattigvårdsstrecket 
borttagande skulle ställa sina politiska fordringar ännu högre.62   

Nu börjar kvinnorna i LKPR visa framfötterna på allvar. Här fördes alltså, egentligen för första 

gången, samtal kring huruvida de skulle våga ta det stora kliv det innebar att begära något som 

ännu inte ens var förunnat alla män - En bredare allmän rösträtt. Rösträttsreformen som godkändes 

tidigare under 1909 gav männen en allmännare rösträtt, men den kom även med begränsningar av 

olika slag, som till exempel ovan nämna fattigdomsstreck. Män som emottog fattigdomsvård, i 

nutida språkbruk försörjningsstöd, hade inte rätt att nyttja någon rösträtt. Inte heller män som suttit 

i fängelse eller män som förklarats omyndiga av olika anledningar åtnjöt denna rättighet.63 LKPR 

begrundar därför tanken att föregå förslag om borttagande av denna fattigdomsgräns för männen 

genom att begära rösträtt för kvinnorna utan dessa begränsningar. Något som i allra högsta grad 

skulle ha gynnat arbetarklassens kvinnor. Samtalen fördes vidare och de flesta verkade vara 

																																																								
61	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	12.	
62	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	13.	
63	Sveriges	riksdag,	”Riksdagens	historia”.	
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överens om att detta fattigdomsstreck skulle bli ännu mer drabbande för Sveriges kvinnor än det 

voro för männen, om det vore så att kvinnan skulle få sin rösträtt på samma villkor som männen. 

F. d. ordföranden Anna Whitlock trädde här fram och påtalade att LKPR trots allt hade ett tydligt 

uttalat mål och att föreningen därför inte stod i rätt att ändra denna riktning. Det påtalades även att 

föreningen mål - rösträtt och valbarhet för svensk kvinna på samma villkor som svensk man, var 

så tydligt och högt att det låg till grund för enandet av kvinnor från olika partigrupper.64 Därmed 

avslutades diskussionen men vid mötets avslutande antogs en resolution enligt följande; 

Behandlingen av kvinnornas rösträttsfråga vid 1909 års riksdag har tydligt ådagalagt, att motståndet mot 
kvinnornas rättmätiga krav på fullt medborgarskap är att söka inom Första kammaren. Ett utbyte av 
motståndare mot anhängare av den kvinnliga rösträtten inom denna kammare måste därför vara 
kvinnornas närmaste politiska önskemål […].65     

Här pekas ändå högern ut som något av en bov. Även om föreningen fortfarande inte vill göra några 

tydliga gester mot vänstern så innehåller resolutionen språkbruk som pekar ungefär såhär; högern 

må vara vår motståndare, men vi påstår inte att vänstern är vår vän.  

Efter årsmötet sammankallar VU till ett möte med centralstyrelsen för att diskutera de kommande 

landstings- och stadsfullmäktigevalen (under 1910) och hur kvinnans röst i dessa val kan komma 

att påverka sammansättningen i Första kammaren i och med att dess ledamöter väljs i landstingen.66 

Frågan anses brådskande då de politiska partierna redan påbörjat valarbetet. Deltagarna på mötet 

kommer överens om att utforma och sprida ett flygblad för att på så vis försöka förtydliga vilka 

kvinnor som har kommunal rösträtt, i syfte att få dessa kvinnor att rösta i en för föreningen 

gynnande riktning. Flygbladet utformas och spreds enligt årsberättelsen i 30 000 exemplar.67    

Vid studerandet av 1910 år årsberättelse kan det utläsas att frågan om partipolitiska 

ställningstaganden fortsätter att bli mer och mer tydlig. Vice ordföranden Signe Bergman håller ett 

anförande under rubriken ”Böra kvinnorna under några förhållanden låta partiintresset gå före 

rösträttsintresset?”68 Årsberättelsen återger hennes tal såhär; 

																																																								
64	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	13.	
65	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	13f.	
66	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1910,	(Stockholm,	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1911),	11.	
67	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1909.	14.	
68	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1910.	7.		
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Talarinnan påvisade, att kvinnornas rösträttsfråga blivit en partifråga och därmed också en politisk fråga, 
sedan två av de politiska partierna upptagit den på sitt program, och att kvinnorna stora uppgift nu vore 
att bryta högerns motstånd. […] Rösträttsföreningen hade blott ett mål: rösträtt för kvinnor. Tills detta 
vore nått fanns det för kvinnorna ingen större och viktigare fråga. Den som av partiintresse tvekar att 
begagna sitt politiska inflytande bryter mot föreningens neutralitet.69 

Det här talet kan sannerligen ses som en rejäl känga till de högerinriktade kvinnorna (där 

ordförande Lydia Wahlström ingick) inom föreningen. En splittring som möjligtvis går djupt börjar 

framträda och det blir tämligen tydligt att det blir svårare och svårare för kvinnorna att frånse sina 

grundläggande politiska åsikter. Högerns motstånd inom alla rösträttsfrågor visar en motvilja även 

mot att låta män ur lägre samhällsklasser erhålla rösträtten. Vänsterns tankar om allas 

likabehandlande går inte speciellt väl ihop med högerns klassträvan och det här var antagligen svårt 

att bortse ifrån, både för vänsterkvinnorna likväl som för högerkvinnorna.    

Vidare beskrivs en ny framgång i rösträttsfrågan. Den kommunala rösträtten som länge beviljats 

även kvinnan hade varit begränsad till ogifta myndiga kvinnor. Efter vissa ändringar kunde nu en 

gift kvinna även hon erhålla en rösträtt genom en form av sambeskattning som gör att hustrun till 

en man som erhåller kommunal rösträtt kan ”räknas in” i dennes inkomst med ett eget bidrag på så 

lite som en krona. Föreningen lyfter frågan i hopp om att denna information skall sprida sig för att 

fler gifta kvinnor skall ha kunskap nog att nyttja denna nya rättighet.70    

De små framsteg som sker, även utan LKPR:s direkt påverkan, förstärker känslan av att stödet 

kanske fortsätter att sprida ut sig bland de män som fortfarande med ensamrätt innehar samhällets 

maktpositioner.  

I årsberättelsen för 1911 finns en redogörelse för de samtalsämnen som tagits upp under årsmötet. 

De underliggande politiska splittringarna lämnar spår även här. Tidigare ordföranden Anna 

Whitlock talar varmt om hur alla kvinnor bör uppskatta att den politiska klyftan synes vara 

synnerligen mindre för kvinnorna än för männen och att eftersom alla kvinnor (i LKPR) var överens 

om vad det var de ville ha – rösträtten, så torde denna klyfta kunna bli ännu desto mindre.71 Direkt 

efter detta tal var det dock dags för att presentera resultatet av en undersökning med frågeformulär 

																																																								
69	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1910.	7.	
70	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1910.	6.	
71	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1911,	(Stockholm:	Oskar	
Eklunds	boktryckeri,	1912),	9.	
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som föreningen åtagit sig och skickat ut till landstingskandidaterna för riksdagens Första kammare. 

Denna redovisning cementerar högerns motstånd, där hela 43 av de 169 som svarat på frågorna 

beskrev att de var principiellt emot den kvinnliga rösträtten. Det står i skarp kontrast till 

socialdemokraterna (alla för) och liberalerna (308 för och 5 emot).72    

Whitlocks tal kan tolkas som ett försiktigt försök till att samla de politiskt oliktänkande och mana 

dem till att komma ihåg och fokusera på sitt gemensamma mål. Det får anses vara en uppgift med 

grov motvind då de flesta samtalsämnen under årsmötet fokuserar kring högerns envisa motstånd 

till LKPR:s hjärtefråga. Trots Whitlocks goda intentioner går det att föreställa sig att stämningen 

kanske hårdnat istället för att ha mjuknat efter genomgången av undersökningsresultatet.  

1911 är ett stort år för föreningen. LKPR står som värdar för en kongress via den internationella 

kvinnoalliansen som föreningen blev medlemmar i 1904. Den här kongressen äger rum 12-17 juni73 

och blev enligt årsberättelsen en stor succé.74 Endast dagar efter att kongressen avslutas hålls ett 

extra insatt möte för centralstyrelsen. Besvikna efter ytterligare ett nederlag i riksdagen angående 

rösträttsfrågan ville de då besluta om taktik inför det kommande Andrakammarvalet. En kommitté 

för utarbetande av denna taktik hade redan i förväg sammanträtt.75 Ordföranden Lydia Wahlström 

närvarar inte, med intyg från läkare låter hon istället meddela att hon på grund utav hälsoskäl inte 

längre klarar av att sköta rollen som ordförande. Ordförande under mötet blir då istället Anna 

Whitlock.76 Mötet tog upp diverse små ärenden som troligtvis hade kunnat behandlas vid annat 

tillfälle innan de till slut kom fram till kärnan för mötet. Taktiken inför valet. Ett förslag läggs fram 

som går ut på att föreningen för första gången öppet skall arbeta för valframgång hos de partier 

som har kvinnlig rösträtt på sitt partiprogram. Efter samtal kommer mötet till slut fram till följande 

version; 

Av statsministerns avvisande svar till Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
i januari 1911, liksom av riksdagsdebatterna och voteringsresultaten i maj samma år framgår otvetydigt, 
att Landsföreningen för uppnående av sitt mål intet understöd har att vänta av den nuvarande regeringen 
eller högerpartierna. Med beklagande härav betonar Landsföreningen, att högern framtvingat den 
nuvarande situationen. Landsföreningen vill sålunda under de stundande Andrakammarvalen 

																																																								
72	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1911.	9.	
73	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1911.	13.	
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understödja endast de partier, som upptagit kvinnans politiska rösträtt på sina program och arbetat för 
den inom riksdagen. De medlemmar av F. K. P. R., vilkas allmänna politiska åskådning hindrar dem att 
deltaga i detta valarbete, må istället arbeta för vår rösträttsfråga inom kvinnornas egna led. 
Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.77    

Högerkvinnan Lydia Wahlström föregick mötet och avgick som ordförande. Samtalen under mötet 

gick höga och många var upprörda och trodde att det här skulle bli så hårdsmält för föreningens 

högerkvinnor att det skulle komma att driva dessa kvinnor ut ur LKPR. Under mötet betonas det 

dock att det inte handlar om ett principuttalande utan en ren valtaktisk handling som på intet sätt 

låste upp LKPR i framtiden. Beslutet om godkännande av valtaktiken, eller skrivelsen, antogs dock 

enhälligt.78  

Den här skrivelsen går helt emot LKPR:s tidigare ställningstagande om att inte lägga sig i 

partipolitiken på ett sådant direkt sätt. Att Wahlström avgick som ordförande går att förstå då hon 

som uttalad högerkvinna måste ha haft mycket svårt att acceptera det här. Den splittring som 

tidigare påtalats i denna uppsats får här alltså sin slutliga spricka. Det går att anta att 

högerkvinnorna vid flera tillfällen måste ha känt sig kluvna i sina ideologiska ideal mot den önskan 

om kvinnlig rösträtt som inte delades av deras egna partier. Den ständiga påminnelsen om att 

högern inte önskade ge dem rösträtten bör ha varit svår att smälta, samtidigt som det bör ha påmint 

kvinnorna om högerns motstånd mot en allmännare rösträtt även för män. Om alla högerkvinnor 

var medelklass eller högre kan inte denna studie svara på, men om de tillhört den fattigare 

arbetarklassen så hade deras klyvning varit dubbel, de skulle då fått hålla en lojalitet mot partier 

som inte önskade deras närvaro på inte en, utan två grunder; inkomst såväl som kön. Det här skulle 

kunna tyda på att de antagligen inte tillhörde en samhällsklass med låg inkomst, vilket då leder till 

frågan om de helhjärtat från början hade önskat en rösträtt för alla Sveriges kvinnor. Den frågan 

går det i denna uppsats inte att besvara på annat vis än genom lösa spekulationer.  

Efter Andrakammarvalet blir det regeringsbyte och liberalerna bildar regering under statsminister 

Karl Staaf. Regeringen utlyser nyval i Första kammaren och det valet äger rum i november. 

Liberalerna och socialdemokraterna har majoritet i Andra kammaren, men efter nyvalet till Första 

kammaren behåller högern sin majoritet där. Föreningen påtalar detta i sin årsberättelse i syfte att 

förklara att motståndet mot kvinnans politiska rösträtt således fortfarande finns i Första 
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kammaren.79   

Kvinnosaksrörelsen får anledning till att utveckla en positiv framtidssyn när den nye statsministern 

Staaf i början av november 1911 håller ett tal där han bland annat riktar sig direkt till dem; 

Kravet på kvinnans politiska medborgarrätt kom ej med bland de tre stora punkterna på vårt program. 
[…] Jag är alltfort övertygad, att det skulle ha varit oriktigt att inblanda kvinnornas rösträttsfråga i 
mannens, när den föreföll nära sin lösning, men av flera önskades långt undanskjuten. Samtidigt med 
denna öppna förklaring ber jag få säga, att det givet är en förpliktelse för den sittande regeringen att 
framföra denna landssak. Det är mig ej heller obekant vad som skulle inträffa om den sveke: den skulle 
i ett slag se ett hundratal kvickt och elegant förda pennskaft riktade emot sig som spjut och pilar. Kanske 
kunna vi emellertid vara ense om att om kvinnorna fått vänta, så har denna väntan nog verkat för 
utbredning och fördjupning av intresset hos kvinnorna själva. Kanske har den vidare ökat deras politiska 
insikt, skärpt deras psykologiska blick, så att numera inte precis föredra de smickrande förespeglingarna 
framför den sträva uppriktigheten.80  

Staaf ångrar alltså inte sina tidigare beslut, men visar sig villig till förståelse för kvinnornas 

situation och kamp. Han förklarar att det är en plikt för regeringen, och därmed även för honom, 

att arbeta för frågan och påtalar att han är väl medveten om den ilska som skulle kunna komma att 

möta honom om han inte gör detta. Det kan antas att den här informationen föll mycket väl ut hos 

LKPR och att de aktiva kvinnorna där såg ljust på framtiden.  

1912 så läggs en kunglig proposition om kvinnlig rösträtt fram i riksdagen, även denna faller efter 

envist motstånd i Första kammaren. Men händelsen ses ändå som en vinst av LKPR som i sin 

årsberättelse påpekar att det är första gången en kunglig proposition tagit upp frågan, till skillnad 

från de flertal motioner som tidigare lagts fram i riksdagen.81 I sitt tal vid riksdagens högtidliga 

öppnande uttalade sig kungen såhär; 

Den genomförda förändringen av rösträtten till Andra kammaren har borttagit den skarpa skiljelinje, 
som hänfört sig till medborgarnas olikhet i ekonomiska villkor. Men alltjämt gäller, att kvinnan i det 
väsentliga saknar den förnämsta av medborgerliga rättigheter. Hänsyn såväl till rättvisa som till statens 
välförstådda nytta kräver att detta missförhållande ändras. Det är därför min avsikt att vid innevarande 
riksdag förelägga Eder förslag till ändringar i riksdagsordningen, i syfte att kvinna må erhålla valrätt och 
valbarhet till riksdagen på samma villkor som man.82   

Kungen har således uttalat ett tydligt stöd för kvinnofrågan och rörelsen har även Andra kammarens 
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stöd. Återigen konstateras att det enda återstående hindret var den högerstyrda Första kammaren.  

Kontroverserna kring partipolitiken är inte över och på årsmötet diskuteras valstrategi inför det 

kommande landstingsvalet som skulle kunna ha påverkat utgången för den kungliga propositionen 

(vilket alltså inte lyckades). Centralstyrelsen uppmanar i en skrivelse sina medlemmar att gå med 

i den partiorganisation som ligger dem närmast. Om en redan var med i de frisinnade eller 

socialdemokraterna så borde ens engagemang då gå till valarbete och om en var högerkvinna så 

borde en arbeta för att högern skulle uppta kvinnlig rösträtt i sitt program. Detta föranleder ett 

samtal kring ”Vilket är nödvändigare för LKPR, att bibehålla full politisk neutralitet genom att ej 

deltaga i valrörelser eller att med alla lojala medel – således även medelst deltagande i valrörelser 

– med kraft kämpa för sitt program?”83 Sammanlagt 25 personer ger sig in i samtalet och åsikterna 

verkar ha gått åt vitt skilda håll. Årsberättelsen återger av detta endast att årsmötet kommer fram 

till att inget svar på frågan kan ges utan att diskussionen får anses vara svar nog i sig självt.84   

Efter 1911 års sammandrabbning angående LKPR:s politiska ställningstaganden så är det 

förvånande att diskussionsfrågan ställs på det sätt som citeras ovan. Föreningens politiska 

neutralitet kan anses redan vara krossad. Samtalen visar dock på att ämnet var fortsatt känsligt och 

engagerade många av centralstyrelsens medlemmar.   

1913 sker på sätt och vis en brytning i den trend som börjat utformas. Kvinnans politiska rösträtt 

prövas inte på något vis i riksdagen. Fokus läggs då av föreningen på att arbeta med en 

opinionsyttring som skall stärka stödet för en ny kunglig proposition till efterkommande år, 1914.85 

Från denna tillbakablickande utgångspunkt kan det tydligt upptäckas brister i att avvakta vid denna 

tid. 1914 påbörjades det första världskriget och även om Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt fortsatte att vara aktiv så fick den kvinnliga rösträtten en kraftigt degraderad plats på 

prioritetslistan.  
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2.4 Krigsåren 1914 - 1918 

När så 1914 summeras i en årsberättelse får LKPR konstatera att ett regeringsskifte lagt krokben 

för en ny kunglig proposition och att en motion som lagts stoppats i Första kammaren. En 

ministerkris ledde till upplösandet av den liberala regeringen och efter omval blir det högern som 

tar över rodret. Oroligheterna i Europa leder till att valet till största del handlar om försvaret och 

därför väljer LKPR att inte blanda sig i valarbetet, men det stod givetvis var kvinna fritt att privat 

engagera sig i det parti som hon eventuellt tillhörde.86 Föreningen byter även ordförande igen, några 

år efter Lydia Wahlströms avgång hade Anna Whitlock åter suttit på ordförandeposten, nu var det 

istället dags för Signe Bergman att ta över klubban.87 Opinionsyttringen som upptog mycket 

arbetstid under 1913 samlade in sammanlagt 351 454 underskrifter, vilket föreningen uttrycker 

belåtenhet över.88 Första kammarens motstånd skall därför inte längre kunna grundas på tankar 

kring att de svenska kvinnorna inte vill ha någon rösträtt i riksdagen.89  

Gällande krigsutbrottet beskriver årsberättelsen för 1914 hur flera lokalföreningar gått samman 

med andra kvinnoförbund och på olika platser grundat något de kallade för Kvinnornas Uppbåd 

som organiserade och arbetade med olika former av hjälpinsatser.90   

Nu börjar således ”det stora kriget”, som LKPR liksom övriga i sin samtid kallar det. Trots Sveriges 

neutralitet visar valutgången med dess kraftiga högersväng att kvinnosaksfrågan får stå tillbaka. 

Rösträtten ansågs helt enkelt inte angelägen under krigstiden. Denna typ av resonemang pågår inte 

i de övriga nordiska länderna. I årsberättelsen för 1915 beskrivs med viss bitterhet att Danmark och 

Islands kvinnor fått full politisk rösträtt och att Sveriges kvinnor därför var ensamma kvar i Norden 

med att ännu inte ha fått denna rättighet.91 Centralstyrelsen är benägna att hålla med om att det 

fanns andra åtaganden som pockade på uppmärksamheten i större utsträckning än den kvinnliga 
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rösträtten och de visar det bland annat genom detta uttalande; 

Mer än någonsin övertygad om det berättigade i kvinnornas rösträttskrav, anser dock centralstyrelsen att 
ett förnyat framförande av kvinnornas rösträttsfråga i riksdagen icke behöver ske vid innevarande 
riksdag – den första i perioden – helst som de nu rådande exceptionella förhållandena så starkt bringat 
andra frågor i förgrunden. Skulle en förändring i situationen inträda, är centralstyrelsen beredd att 
upptaga frågan till förnyad prövning.92   

Kvinnorna säger alltså här att det är acceptabelt att kvinnosaksfrågan får stå tillbaka ett år. Det 

faktum att de skriver att de kan vänta ett år skulle kunna tyda på att de förväntar sig att kriget är 

över om ett år.  

Senare under 1915 hålls ett svenskt rösträttsmöte, där bestäms om tre olika uttalanden som skickas 

till kungen, statsministern och Männens förbund för kvinnlig rösträtt. Två av dem är böner om ett 

erkännande av kvinnans rättigheter och den tredje ett tack för männens stöd i kvinnornas stora 

fråga. Skrivelsen till statsminister Hammarskjöld lät såhär;  

De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte, samlat i Huskvarna den 19-20 juni 1915, riktar en 
vördsam vädjan till Sveriges regering att den måtte, i likhet med vad som redan skett i övriga nordiska 
länder och nu senast i vårt södra grannland Danmark, där kvinnorna i dessa dagar tillerkänts full politisk 
medborgarrätt, visa den tillit till landets kvinnor som ett beaktande av deras krav på 
medbestämmanderätt i fosterlandets öden innebär.93   

Tonen är här helt annorlunda mot tidigare års krav och ålägganden. Allt LKPR här ber om är ett 

beaktande av kvinnornas rättigheter, alltså att regeringen skall fundera på saken. Det händer 

ingenting efter att denna skrivelse skickats ut. Frågan är om kvinnorna som skrev den förväntade 

sig någon motprestation från statsministern och hans regering. Det går att anta att de antagligen 

inte gjorde det, skrivelsen är måhända mest menad till att framkalla en känsla av att de inte givit 

upp kampen, även om det kanske kändes som att de tillfälligt gjort det under krigstiden.  

Under 1916 skrivs liknande skrivelser till bland annat statsminister Hammarskjöld. Uppmaningar 

till att Sverige bör ge de svenska kvinnorna fullständig rösträtt liksom övriga nordiska länder redan 

gjort skrivs i en flera sidor lång disputation.94 Denna gång blir bemötandet något mjukare från 

statsministerns sida. Han lovar att ta upp saken och återkomma i tid till årsmötet i januari 1917. 
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Det löftet höll han också, i januari lät han meddela att ingen proposition för kvinnans rösträtt var 

att vänta.95 LKPR beskriver dock i årsberättelsen en positivare attityd jämtemot kvinnosaksfrågan 

över världen i stort, och hoppas på att detta ska komma att sätta sina spår även i Sverige framöver.96  

1917 skördar rösträtten ännu fler framgångar utomlands och årsberättelsen inleds därför i positiv 

anda. Vidare beskrivs hur flera av de länder som nu givit kvinnorna rösträtt har gjort detta efter att 

ha bevittnat det arbete och det stöd som dess kvinnor gjort i sitt respektive lands krigsinsats. LKPR 

betonar att de innerligt önskar att Sverige även fortsatt skall hållas utanför kriget, men att ingen 

möjligtvis kunnat tro att inte de svenska kvinnorna skulle ha agerat just så rättfärdigt och starkt, 

som de kvinnor som nu beviljats rösträtt gjort, om kriget hade drabbat Sverige.97  

I mars 1917 avgår Hammarskjölds regering och han efterträds som statsminister av den 

konservative Carl Swartz. Till honom framlämnas en skrivelse som begär en kunglig proposition 

angående kvinnans politiska rösträtt som var skriven och undertecknad av sammanlagt 19 olika 

kvinnoföreningar. Statsminister mottog skrivelsen och meddelade att dess anmodan skulle prövas 

och att svar skulle lämnas.98 Svar inkom även, och precis som tidigare var svaret nej.99  

Under 1917 avgår ordförande Signe Bergman som ordförande för LKPR, enligt årsberättelsen har 

hon en tid önskat detta, men avvaktat i väntan på att kvinnofrågan må ha blivit löst under 1917, när 

så inte skedde valde hon då att avsluta sitt ordförandeskap.100 Ny ordförande blir senare Karolina 

Widerström.101 Föreningen fortsätter därefter att arbeta under lugna och ordnade former. Detta trots 

att nej avlöser nej i deras ansatser att förmå regeringen att stötta dem och sammanfattningsvis är 

situationen under kriget värre än tidigare. Inte bara för att kvinnofrågan blivit nedflyttad på 

prioritetslistan, utan för att regeringsmakten inte stödjer deras sak. Där de tidigare bara mött 

motstånd i Första kammaren möter de nu motstånd även i regeringen. Stödet fortsätter dock att 
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finnas hos andra riksdagspartier, motioner om kvinnlig rösträtt lämnas in av liberala 

samlingspartiet, av socialdemokraterna samt av Carl Lindhagen. Socialdemokraternas Hjalmar 

Branting lämnar även in en interpellation med förslag på en författningsändring, som bland annat 

ska ge allmän rösträtt åt både kvinnor och män. Denna interpellation slås ned av regeringen med 

motiveringen att de är tillsatta för att styra landet under krigets kristider och därför inte kan arbeta 

med denna typ av frågor då de är av vilt skilda åsikter på de flesta politiska fronter.102   

På hösten 1917 avgår statsminister Swartz tillsammans med sin regering. Efterträdare blir Nils 

Edén från liberalerna. LKPR skickar till både liberalerna och socialdemokraterna en skrivelse som 

i kort går ut på att de inte längre tänker finna sig i att vänta. Frågan om kvinnans politiska rösträtt 

måste lösas – och det nu. De menar att dessa partier tidigare förklarat att de avser att stötta frågan 

till framgång och att dessa löften nu måste uppfyllas.103 Regeringen får sedan ytterligare en 

skrivelse där de uppmanas föra fram frågan så fort som möjligt, helst till slutet av 1917 men annars 

till 1918. Statsministern svarar att han och hans regering avser att brådskande lyfta frågan och att 

de anser att frågan inte behöva någon ytterligare beredning, utvärdering eller kontroll.104  

1918 läggs också frågan fram i en kunglig proposition. Frågan får dock åter igen stopp i Första 

kammaren, där högern röstar ned förslaget. Röstningen blir 62 nej mot 36 ja (jämfört med 49 nej 

mot 120 ja i Andra kammaren).105 LKPR skickar ut en protest som inleds såhär; 

Sveriges rösträttskrävande kvinnor nedlägga en kraftig protest mot det ytterligare uppskov med den 
kvinnliga rösträttsfrågans lösning som framtvungets av första kammarens moderata parti. Avslaget på 
den kungl. propositionen tillika med ytterligheten och den bristande logiken i de framförda skälen visa 
ringaktning för kvinnorna och brist på nationell solidaritet i en för fosterlandet ytterst prövande tid. 
[…]106   

Protesten är något mer svidande än de som förts fram tidigare. De svenska rösträttskvinnorna 

började måhända få slut på tålamod, speciellt då många rösträttallierade kvinnor i andra länder fått 

igenom sina krav. Ytterligare bevis på kvinnornas trytande tålamod skedde dagen efter riksdagens 

omröstning. På Ladugårdgärdet i Stockholm anordnades ett protestmöte. Det omskrivs som just 
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protestmöte i årsberättelsen och det är första gången så sker. Tidigare har kvinnorna hållit möten, 

eller träffar, men aldrig protestmöten.107  

Regeringen avsåg under detta årets urtima riksdag108 att göra en författningsändring vilket LKPR 

officiellt stöttade, de uttalade dock en skarp önskan om att detta arbete inte skulle sinka arbetet 

med kvinnans rösträtt. Under den urtima riksdagen fattades beslut om lika kommunal rösträtt, även 

för gift kvinna. Gifta kvinnor hade under vissa förutsättningar kunnat rösta tidigare i kommunala 

val, men detta berodde på en miss i skattelagarna snarare än ett medvetet politiskt beslut. På 

begäran av bland andra LKPR hade därför den gifta kvinnans rösträtt tagits med i förhandlingarna 

och genomförts. Förändringarna i stort gällde de begränsningar som även belastat männens rätt att 

rösta tidigare. Från hösten 1918 gällde därför att alla, kvinna som man, ogift som gift, hade 

kommunal rösträtt efter 23 års ålder, samt landstingsrösträtt efter 27 års ålder. Undantag för de som 

försörjdes av fattigvården, satt i fängelse eller var omyndigförklarade gällde dock alltjämt.109  

Nu var det således enbart rösträtten i riksdagen som fanns kvar att vinna för Sveriges kvinnor. 

Segern förväntades komma under nästkommande år 1919, då högerns motvilja till slut tycktes ha 

tynat bort och regeringen lovat att frågan då skulle tas upp igen.  

2.5 Framgångsåret 1919 

I mars 1919 är det val och de nya rösträttsregler som införts sent under 1918 införlivas för första 

gången. LKPR medverkar i valarbetet i syfte att uppmuntra kvinnorna till röstning samt informera 

om förändringen, så att den som nu hava rösträtt blev medveten om denna. Där föreningen tidigare 

sträckt fram hakan och påbjudit sina medlemmar att i valarbeten stötta de partier som haft 

rösträttsfrågan i sina partiprogram väljer de nu att gå ut med dekret som påbjuder alla medlemmar 

att vara strikt neutrala i sina upplysningsföredrag inför valet.110 Av detta kan nästan anas en rädsla 

att stöta bort högern som nu äntligen tycktes ha veknat. Högern ryktades fortfarande ha vissa 

reservationer mot att rösträtten skulle införas på exakt samma villkor till en kvinna som för männen. 
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När den kungliga propositionen till slut lades fram innehöll den dock ett språk som gjorde det 

omöjligt att införliva några små ändringar till kvinnans nackdel. Det som propositionen inriktade 

sig till var nämligen att på enkelt vis ändra i grundlagen så att där istället för man skulle stå man 

och kvinna. Därmed skulle skillnaden mellan könen utplånas.111  

Frågan gick igenom utskottet och lades fram i riksdagen lördagen 24 maj 1919. Knappt någon 

debatt föregick, annat än lovord från vänstern med bland annat hyllningar till kvinnornas 

rösträttsrörelse. I andra kammaren berättade en ledamot från högern att de faktiskt tänkt föreslå 

ändringar som syftade till att ge kvinnan en högre rösträttsålder, men att de efter betänkande 

beslutat att inte framföra förslaget. Detta då rösträtten sedan föregående år ändå var lika mellan 

könen på kommunal nivå och att det således verkade bäst att ha någon form av likvärdighet på de 

olika nivåerna av rösträtten. När det var dags för beslut krävdes inte ens någon votering, i båda 

kamrarna gick förslaget igenom enhälligt.112  

Beslutet antogs vilande, då det gällde en grundlagsändring så krävdes det nya val innan ytterligare 

ett beslut kunde fattas för att ändringen skulle vara grundlagsgiltig.113 Rösträtten kom således 

slutligen att godkännas, och nyttjas, första gången 1921.114 Men slaget var vunnet redan 1919, den 

långa kampen var om inte de jure så åtminstone de facto över. En lika och allmän rösträtt, utan 

skillnad mellan könen, hade vunnits åt Sveriges kvinnor.  

 

 

 

 

 

																																																								
111	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1919.	10f.	
112	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1919.	11.	
113	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1919.	12.	
114	Landsföreningen	för	kvinnans	politiska	rösträtt,	Årsberättelse	1920	och	1921,	(Stockholm:	
Oskar	Eklunds	boktryckeri,	1922),	12.	
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3 Resultat 

Nedan redogörs för de slutsatser som dragits utifrån det som undersökningsmaterialet visat. 

Slutsatserna har analyserats med stöd av studiens teoretiska utgångspunkt och sedan under 

diskussionsdelen ställts bredvid andra forskares resultat, som presenterats i avsnittet Tidigare 

forskning i denna studie, för att på så vis understryka resultatets relevans och rimlighet.   

3.1 Slutsatser     

I de årsberättelser som undersökts i denna studie kan en tydlig röd tråd upptäckas. Denna tråd visar 

att den främsta motståndaren till kvinnans politiska rösträtt i Sverige under 1900-talet första två 

decennier var den politiska högern. Även om inte heller socialdemokratin från början stöttade 

LKPR:s arbete fullt ut, berodde detta på deras arbete med den allmänna manliga rösträtten, och så 

snart den frågan var löst riktade de sin uppmärksamhet mot kvinnans situation. Därmed kan 

ansvaret för rösträttens dröjsmål i Sverige i viss mån läggas på högern. Att undersöka denna röda 

tråd är inte en del av varken undersökningens syfte eller frågeställningar, men den faktum att den 

röda tråden blev mer och mer tydlig under undersöknings gång blev skäl nog för att åtminstone 

nämna dess existens.  

En analys av undersökningsmaterialet kring studiens första forskningsfråga visar till att börja med 

att en tystlåten kamp fördes inom föreningen kring hur de skulle formulera sig rörande 

begränsningar av rösträtten. Vilka som dikterade denna kamp ändrades över tid. När 

ordförandeskapet innehades av Lydia Wahlström luftas färre åsikter som skulle kunna få en 

tolkning i vänsterriktning. När ordförandeskapet övertogs av Signe Bergman syns en tydlighet 

kring att föreningen tänker jobba på en bredare front.  I föreningens begynnelse var 

formuleringarna således lösa men kom sedan att stanna i en definierad och begränsad, men 

samtidigt bredare, form av rösträtt för kvinnor.  

Enligt teorin om politisk närvaro kan en slutsats dras om att kvinnorna i LKPR omöjligt kunde 

representera arbetarklassens kvinnor på ett rättvist sätt så länge föreningens utgångspunkt var att 

anpassa sig efter högerkvinnornas åsikter och känslor. Detta i och med att högerkvinnornas 

klasstillhörighet, tillsammans med deras önskan om att rösträtten inte skulle utsträckas bortom 

denna klassbarriär, enligt det teoretiska ramverket i denna uppsats innebär ett precis lika stort 
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hinder för rättvis representation som en uteslutande manlig representation hade gjort. 

Överklassrepresentation är med andra ord precis lika otillräcklig som manlig representation. När 

föreningen svänger vänster och struntar i eventuellt sårade känslor hos högerkvinnorna öppnar det 

möjligheter för en representation som kan ses som mer acceptabel. Detta då det sänder ett tydligt 

meddelande till arbetarklassens kvinnor att föreningens arbete även är för dem, något som det 

kanske funnits tvivel om tidigare. Detta manade antagligen fler arbetarkvinnor till engagemang, 

vilket då i förlängningen ökar representationen för dessa kvinnor.  

Kring studiens andra forskningsfråga – vad föreningen har för åsikter gällande manligt 

engagemang i deras arbete – kan det konstateras att de gånger frågan på något vis kommer upp i 

föreningens årsberättelser är rör det sig oftast om positiva utrop gällande något stöd som en 

riksdagsman eller annan inflytelserik person visat. Till de män som på något vis varit hjälpsamma 

i kvinnokampen var kvinnorna i LKPR inte snåla med att skicka ut officiella tack och hyllningar. 

Den direkta åtskillnad som görs är att föreningen är könsseparatistisk, alltså att män inte tillåts som 

medlemmar i föreningen. Dock berörs frågan inte speciellt frekvent i årsberättelserna. Föreningen 

verkar tycka att det här är något av en icke-fråga. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt om 

närvarons politik är detta inte heller ett problem. Bristen på manligt inflytande i föreningen kan 

inte ha en negativ påverkan för män i de beslut som fattas, eftersom dessa beslut inte rör män utan 

kvinnor.  

3.2 Slutdiskussion 

Gällande männens inblandning i föreningens arbete har det i slutsatserna konstaterats att kvinnorna 

i föreningen inte kan anses ha bedrivit någon form av könsegregering. Tvärtom har kvinnorna i 

LKPR varit hjärtligt tacksamma mot de män som valt att hjälpa och stötta dem i deras kamp och 

ofta bifogat deras bedrifter i sina årsberättelser med ivrig tacksamhet. Föreningen får således anses 

ha en god relation till de av det manliga könet som önskade bistå dem i kampen. Borde föreningen 

ha arbetat än mer inkluderande mot män? Tveksamt, i relation till studiens teoretiska perspektiv så 

är det tänkbart att föreningen såg detta som en icke-fråga. De behöver inte engagera män för att 

representera dem när det är själva rätten till självrepresentation som LKPR:s arbete strävar mot. 

Det är svårt att se ett scenario där LKPR kunnat agera mindre självständigt och som ett resultat 

därav samtidigt inte förlora en del av den prestige som arbetet faktiskt får sägas gav. Att föreningen 
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bestod av kvinnor, som ensamma arbetade för kvinnans rätt stärkte deras sak i det att deras insatser 

kunde användas som motargument mot de som hävdade att kvinnan inte var mogen för ansvaret 

eller pressen inom det politiska arbetet.  

Studiens stora fråga, den om politiska ställningstaganden från föreningens ledning kan ha påverkat 

urvalet i den kvinnliga rösträtt, besvaras efter studerande av undersökningsmaterialet med följande 

resonemang; LKPR:s till en början tvetydliga formuleringar som medvetet lämnades vaga måste 

anses ha gjorts så efter inflytande av de högerkvinnor som var aktiva högt upp i föreningen. Det 

motstånd som hittades hos högern – i detta fall högerns män – bör rimligtvis återfinnas även hos 

högerns kvinnor. Människans natur kan anses vara självisk och detta förklarar då hur 

högerkvinnorna i egenskap av höger inte vill ge rösträtt åt alla Sveriges samhällsklasser, men i 

egenskap av kvinnor vill ha rösträtt åt sig själva. Liksom det har beskrivits i materialet så bör det 

för åtminstone vissa av högerkvinnorna ha varit svårt att svälja undan sin harm över denna 

dubbelmoral. Denna eventuella känsla av harm kan också förklara deras ilska när föreningen till 

slut sätter ned foten till förmån för de vänsterriktade partier som stöttat deras fråga. Det skulle 

kunna tänkas vara en självklarhet att stötta dem som stöttar en själv, men om en betänker 

högerkvinnornas sits så blir ilskan nästan förståelig trots dess orimlighet. Mänsklig skam blandat 

med förargelse kan lätt övergå i ilska. Detta stämmer överens med den bild av klimatet i föreningen 

som både Ulrica Knutson och Josefin Rönnbäck formulerar i sin bok respektive avhandling. Både 

beskriver hur grupper inom föreningen inte alls är på samma våglängd politiskt och hur detta skapar 

motsättningar inom LKPR.115   

Fortsättningsvis till uppsatsens teoretiska utgångpunkter om närvarons politik kan det som sker 

under denna skildrade tid ses som ett slags moment 22 från det könsmässiga perspektivet på teorin. 

Kvinnans frånvaro från det politiska livet kan enligt studiens teori inte undgå att få en för kvinnor 

negativ påverkan på det politiska planet. Genom att inte tillåtas delta kan kvinnorna alltså på sätt 

och vis påstås indirekt påverka politiken. Alltså ett moment 22 då frånvarons ofrånkomliga 

inverkan, i det här fallet, resulterar i fortsatt ofrivillig frånvaro. Denna cirkel bryts dock till slut 

ändå, eftersom det faktiskt är just män som röstar igenom kvinnans politiska rösträtt. 

Som beskrivet i slutsatserna, får arbetarklassen större möjligheter till representation när LKPR får 

																																																								
115	Rönnbäck,	Politikens	genusgränser,	83ff.	Knutson,	Kvinnor	på	gränsen	till	genombrott,	48ff.	
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en något mer vänstervriden riktning. Även om föreningen inte kräver en rösträtt som är bättre än 

männens, och som då alltså skulle kunna inkludera fler kvinnor, arbetar föreningen ändå aktivt för 

att så många kvinnor som möjligt ska få rösträtt. En kan säga att de accepterar begränsningarna, 

men är inte belåtna med dem, vilket hade kunnat vara fallet om LKPR hade fortsatt vara högerstyrt. 

Genom föreningens vänstervridning blir arbetarklassens kvinnor bättre representerade inom 

föreningen och den klassmässiga problematiken sett ur närvarons politik minskar. Även för detta 

påstående finns det belägg att finna i tidigare forskning. Gunnela Björk skriver om hur 

arbetarklassens kvinnor hade det svårt att kunna hitta orientering i frågor kring samhälleliga 

rättigheter på grund av att de i ena gruppen hade fel könstillhörighet och i nästa grupp fel 

klasstillhörighet.116 Samma sak beskrivs på sätt och vis av Hulda Flood. Hennes bok beskriver 

arbetet med att skapa plattformar för arbetarkvinnorna så att de lättare kan engagera, och 

representera, sig själv i frågor som rör dem.117      

																																																								
116	Gunnela	Björk,	Att	förhandla	sitt	medborgarskap.	119f.	
117	Hulda	Flood,	Den	socialdemokratiska	kvinnorörelsen	i	Sverige.	92ff.	
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