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Abstract
The present study is focused on the female parliamentary members as agents: those who forced
their way through the power structures, those who were elected to political commissions of
trust, and those who managed to pursue political issues in the maledominated environment.
The overall aim of the study has been to investigate the roots of the female parliamentary mem-
bers’ political actions and their ability to act strategically and purposfully in order to obtain
power in the Swedish bicameral Riksdag. By depicting a collective biography of the female par-
liamentary members I have investigated how the individual female politicians advanced in their
careers and explained the changes over time.

Four problem areas were investigated. The gender structure in the Riksdag was studied
through mapping of the female parliamentary members’ backgrounds and career routes. The
women’s political interests and work in the Riksdag were studied. In addition I investigated
whether there was any cooperation among the female parliamentary members and whether on
some occasions they cooperated in order to promote common female interests and also whether
there were women in the Riksdag who worked and cooperated in order to level out the gender
differences in society. Finally the female parliamentary members’ views of the parliamentary
and party work were studied.

When the Riksdag was first opened to female members the structures isolated them. The
men did not admit them into the work of the Riksdag on the same conditions. The women
were restricted by the gender order of the Riksdag, but some agents could still modify the struc-
tural conditions. Some of the female agents broke their isolation by acting collectively. Their
work on the female issues gave them legitimacy in time. They acquired channels in order to
work for their interests. They widened their areas of interest and in time they managed to take
part in the work of the committees and parliamentary groups. They were then rewarded with
assignments. The male parliamentary members admitted the female parliamentary members
into politics. They also started co-operating with the men to an increasingly high degree. At the
end of the period of investigation the female parliamentary members became more and more
integrated in the work of the Riksdag. The great usefulness of the female parliamentary mem-
bers’ work did not manifest itself however until the 1970s, when they were very successful in
their political endeavours and the female representation increased considerably.

Keywords: Parliament, women legislature, gender, power resources, women’s interests, the
20th century, Sweden.
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Förord

För drygt sex år sedan flyttade jag tillbaka till Umeå efter en kort period i min
hemstad Härnösand för att inleda min forskarutbildning. Det var en stor
omställning, men deltagandet vid Kvinnohistoriska seminariet och Högre
seminariet vid historiska institutionen gav viktiga lärdomar och erfarenheter i
början av utbildningen. Därefter har jag med stort intresse följt Modern- och
samtidshistoriska seminariet under ledning av professor Tom Ericsson. Det är
där jag lagt fram mina avhandlingsavsnitt och jag vill rikta ett hjärtligt tack
till samtliga seminariedeltagare för alla värdefulla kommentarer på mina mer
eller mindre genomtänkta texter. Mikael Sjögren hade också stor betydelse i
början av doktorandtiden både som ledare inom projektet ”All makt utgår
från (mans)folket” finansierat av Forskningsrådsnämnden och som mentor i
den akademiska miljön. Utan handledare klarar man sig inte heller. Till mina
handledare Tom Ericsson och Marja Taussi Sjöberg vill jag därför rikta ett
stort tack för er hjälp genom åren.

I början av mina forskarstudier kontaktade jag statsvetaren Harriet
Lundblad som under 1960-talet studerat tvåkammarriksdagens kvinnor. Jag
letade efter hennes licentiatavhandling som kommit på avvägar på Stock-
holms universitetsbibliotek, men hon kunde inte hjälpa mig eftersom inte ens
hon hade något exemplar av avhandlingen. Vi höll emellertid ett långt trev-
ligt samtal om forskarstudierna och hon gav mig många goda råd om hur en
kvinna klarar sig i den akademiska miljön. Jag vet inte om jag någonsin följde
hennes råd, men jag är övertygad om att jag borde ha gjort det.

Det var inte förrän jag kom i kontakt med riksdagens förstearkivarie
Anders Norberg jag fick tag på Lundblads avhandling som han hade i sina
gömmor. Med honom som guide tog jag mig därefter vidare i riksdagsbiblio-
tekets och riksdagens arkivs andra gömställen. Det var också Anders som
1999 inbjöd mig att delta i riksdagens intervjuprojekt. Hade jag inte fått till-
fälle att delta i detta projekt hade jag aldrig haft möjlighet att utföra de dryga
tjugo intervjuerna med tidigare riksdagskvinnor som ingår i avhandlingen.
Då hade jag inte heller haft förmånen att få träffa alla dessa fantastiska kvin-
nor som förutom att dela med sig med sina minnen bjöd mig på goda midda-
gar, trevliga kaffepauser och skjutsade mig till och från buss- och tågstationer.
I detta sammanhang vill jag också passa på att tacka stf kanslichef vid Kansliet
för informations- och kunskapsförsörjning Margareta Brundin och riksda-
gens stenograf Kerstin Stadig för all hjälp.

Allt sedan 1999 fungerade Anders Norberg närmast som en biträdande
handledare i mitt avhandlingsarbete. Det finns mig veterligen få forskare som
kan så mycket om riksdagen och dess ledamöter som Anders gjorde och detta
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kunnande delade han generöst med sig under samtal och läsning av avhand-
lingsavsnitt. Under sin sista sommar i livet använde han dessutom sin dyrbara
tid till att läsa mitt avhandlingsmanus och det är jag honom evigt tacksam.

Sommaren 2003 läste också Nina Almgren, Stefan Dalin, Jonny Hjelm,
Åsa Nordin, Mikael Svanberg, Kjell Östberg och naturligtvis också Tom
Ericsson mitt avhandlingsmanus. Ett stort tack för alla kloka kommentarer!
Tack också till Nina Almgren, Johanna Dahlgren, Per Olof Grönberg, Anna
Lindkvist och Carina Rönnqvist som har korrekturläst manuset samt till
Anders Kjellberg som har satt texten och Gunnar Persson som har översatt
den engelska sammanfattningen.

”Doktorandlivet är fyllt av ensamhet, elände och lidande – och så tar det
slut alldeles för fort”. Genom att travestera Woody Allens ord skulle jag vilja
sammanfatta doktorandåren så, men doktorandlivet har också sina ljusa sidor
och en av dem har doktorandkollegerna på institutionen för historiska stu-
dier stått för både som arbetskamrater och vänner. En annan ljuspunkt har
alla trevliga historiestudenter utgjort. Under de senaste åren har jag också haft
förmånen att ingå i Humanistiska fakultetens forskningsgrupp Genus offent-
lighet och förändring under Marianne Liliequists professionella ledning och
det har varit ett sant nöje samtidigt som det har varit mycket lärorikt. En av
de ljusare sidorna under min doktorandtid har Johan Baudou, Anna Nilsson,
Karina Nygren, Maria Olofsson, Pär Svensson och Therese Wadebeck stått
för. Tack för alla roliga timmar med er!

Jag vill rikta ett särskilt varmt tack till min familj. Tack! Mamma och
Pappa, Carina och Samuel, Farmor och Mormor, Carina, Bertil och Fredrik
samt Nina för all uppmuntran och allt stöd som ni givit mig. Det varmaste
tacket går till min kära Peter som förutom att du står ut med alla mina later
har läst och kommenterat varje rad i denna avhandling. Jag kan definitivt inte
påstå att livet är lätt att leva tillsammans med dig, men med dig har jag garan-
terat aldrig tråkigt! Nu hoppas jag kunna hjälpa dig under de kommande
åren lika mycket som du har hjälpt mig under min doktorandtid.

Avslutningsvis ett stort tack till följande fonder och stiftelser som genom
åren lämnat generösa bidrag till mitt avhandlingsarbete: Anna Wedholms Stif-
telse för Jämställdhet, Gösta Skoglunds stipendiefond, Helge Ax:son Johnsons Stif-
telse, Jacob Letterstedts stipendiefond, Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond,
Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Stif-
telsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond samt Stiftelsen Riksarkivarie Åke
Kromnows jubileumsfond.

Umeå, i februari 2004
Camilla Norrbin
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I

Inledning

Vördsamt ber jag såväl å egna som å vice talmännens vägnar att få tacka för
det förnyade bevis på förtroende som kommit oss till del, då vi nu åter
utsetts till att leda denna kammares förhandlingar. […]

Sedan vi sist råkades, har kammaren ju undergått allmänna val. Många
nya ansikten ser jag ock framför mig. Viss om att ej så få av dessa nyvalda
kamrater skola bliva kammaren till heder och fosterlandet till gagn, blickar
jag dock i dag med stort vemod ut över bänkraderna. Allt för många skick-
liga och erfarna riksdagsmän, gamla goda vänner, hava lämnat oss. […]

Denna riksdag är ju i det hänseendet anmärkningsvärd, att nu för för-
sta gången en kvinna tagit plats bland oss. Jag ber att få hälsa henne väl-
kommen och uttala den livliga förhoppningen, att hennes arbete här må
bliva henne till tillfredsställelse och oss till gagn. Jag hoppas, att hon icke
tager illa upp, om jag, åtminstone så länge hon är ensam i sitt slag i kam-
maren, fortfarande gentemot kammaren begagnar mig av den gamla titula-
ren. Mina herrar! Jag ber att få önska Eder alla ett gott nytt år, goda
arbetskrafter och ett gott arbetsresultat.1

Så hälsades liberalen Kerstin Hesselgren välkommen till riksdagens första
kammare tisdagen den 10 januari 1922 av den nyss omvalde talmannen Hugo
Hamilton. Talmannen Viktor Larsson riktade samtidigt en särskilt hjärtlig
välkomsthälsning till de fyra första ”damer” som ”tagit säte och stämma” i
andra kammaren.2 Efter de första demokratiska riksdagsvalen 1921 tog fem
kvinnor plats i riksdagen och under 1922 års riksdag representerades liberala
samlingspartiet, lantmanna- och borgarpartiet och det socialdemokratiska
partiet av kvinnliga ledamöter. Kvinnorepresentationen var inte lägre än i

1.  FK:s protokoll 1922, band 1, nr 1, s 10f. Hugo Hamilton var riksdagsman under åren
1897–1928 och var under talmanstiden 1916–28, vilde vald från Älvsborgs län.

2.  AK:s protokoll 1922, band 1, nr 1, s 10f. Socialdemokraten Viktor Larsson i Västerås var
riksdagsman för både första och andra kammaren åren 1903–41. Han var andrakammar-
ledamot från Västmanlands län under talmanstiden 1922–23.
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många andra länder som just infört demokrati. Det tog därefter nära femtio
år innan kvinnornas andel hade vuxit till knappt femton procent i Sveriges
riksdag och i regeringen satt fem kvinnor under demokratins första halv
sekel.3

De svenska kvinnorna fick efter årtionden av kamp politisk rösträtt och
rätt att väljas in i riksdagen. Snart grusades emellertid förhoppningarna om
ett snabbt politiskt genombrott eftersom kvinnorna inte utnyttjade sin röst-
rätt i den utsträckning som många hade hoppats på och de hade länge svårt
att utses till de prestigefyllda politiska uppdragen. När motgångarna för de
kvinnliga politikerna blev uppenbara diskuterades bildandet av ett kvinno-
parti och de frisinnade gick t.ex. till val på ett eget program och en kvinno-
lista 1928, dock utan positivt resultat.4

Kvinnorna hade svårt att ta sig in i politiken och de manliga politikerna
höll dem effektivt utanför. Kvinnornas kamp för att få delta i politiken tog nu
en annan form än under rösträttskampen. Inom partierna bildades de poli-
tiska kvinnoförbunden vid tiden för demokratins införande.5 Kvinnorna kom
att påbörja sin långa kamp för att nå makt och inflytande i politiken. Syftet
med denna studie är att undersöka riksdagskvinnornas politiska handlande
och deras förmåga att skaffa sig makt i den svenska tvåkammarriksdagen.

3.  Christina Bergqvist, Mäns makt och kvinnors intressen, Uppsala 1994, s 31–40. Karin
Kock, professor i nationalekonomi, utsågs 1947 till Sveriges första kvinnliga statsråd i
statsminister Tage Erlanders socialdemokratiska regering. Hon var minister i två år. Det
första året var hon konsultativt statsråd och det andra året var hon chef för folkhushåll-
ningsdepartementet. Socialdemokraten Hildur Nygren var 1951 ecklesiastikminister
under några månader. Den första kvinnan som var minister under en längre period var
folkskolläraren Ulla Lindström. Hon var statsråd i Erlanders ministärer under perioden
1954–66. Alva Myrdal tillträdde 1966 och Camilla Odhnoff, docent i växtfysiologi, 1967
som konsultativa statsråd. Båda var statsråd till 1973. Uppdraget som konsultativt stats-
råd brukade leda till chefskap för ett eget departement, men för de kvinnliga statsråden
fungerade det inte så utan tre av kvinnorna verkade under hela sin regeringstid som
konsultativa statsråd.

4.  Christina Bergqvist, 1994, s 34; Jarl Torbacke, ”Kvinnolistan 1927–1928 – ett kvinnopoli-
tiskt fiasko”, i Historisk tidskrift 1969:2, s 182ff. De socialdemokratiska kvinnorna gick
också till val med egna vallistor under 1920-talets slut. Se: Gunnel Karlsson, Från broder-
skap till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i
SAP, Lund 1996, s 100.

5.  Kjell Östberg, Efter rösträtten, Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet,
Stockholm/Stehag 1997, s 37; Christina Bergqvist, 1994, s 35.
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Kvinnorna i svensk politik

I den svenska historieforskningen har forskare framför allt koncentrerat sig
kring kvinnoorganiseringen och kvinnoorganisationernas politiska inrikt-
ning.6 I början av 1960-talet undersökte emellertid statsvetaren Harriet Lund-
blad, i en licentiatavhandling, riksdagskvinnornas bakgrund och arbete åren
1922–49. Hon fann att kvinnorna i riksdagen var mycket kompetenta vad gäl-
ler både utbildning, yrkesverksamhet och samhällsengagemang. De hade
dock osäkra platser i riksdagen därför att de ofta var ersättare till avgångna
riksdagsmän och i vissa fall erhöll de sina platser p.g.a. att partiet gjorde stora
valframgångar. Lundblad fann att första kammarens kvinnor var mer merite-
rade än andra kammarens och det var också de borgerliga i jämförelse med de
socialistiska kvinnorna. Vidare tilldelades första kammarens kvinnor och de
borgerliga utskottsplatser snabbare. När hon kvantitativt undersökte kvin-
nornas motionerande fann hon därtill att kvinnorna var mindre aktiva och
hade snävare arbetsfält än männen. Lundblad hade dock inte möjligheten att
undersöka den för kvinnorna så viktiga efterkrigstiden i tvåkammarriksdagen,
då de flesta av kvinnorna invaldes och de etablerade sig i riksdagen. Den his-
toriska förändringen går därför förlorad. Lundblad undersökte dessutom
endast kvinnorna på ett strukturellt plan eftersom de enskilda kvinnornas
politiska handlande inte studeras. Slutligen jämförde Lundblad endast riks-
dagskvinnorna med männen i några få avseenden och genusstrukturen
undersöktes aldrig.7

Från och med 1990-talet vidgades forskningsfältet kvinnor och politik
med studier av kvinnors strävanden att ta sig in i politiken och mäns försök
att hålla dem utanför.8 Det är i detta sammanhang min studie av riksdags-
kvinnorna ska inordnas.

6.  Se t.ex: Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemo-
krati 1880–1910, Lund 1986; Louise Drangel, ”Folkpartiet och jämställdhetsfrågan”, i
Liberal ideologi och politik 1934–1984, Stockholm 1984; Yvonne Hirdman, ”Rosa Mayre-
ders stora förtvivlan. En analys av det kvinnovetenskapliga dilemmat samart – särart”, i
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992:2, s 35–49; Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemma-
frun och andra kvinnohistorier, Stockholm 1992, s 36–112; Ulla Manns, Den sanna frigö-
relsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884–1921, Stockholm 1997.

7.  Harriet Lundblad, De kvinnliga riksdagsledamöterna åren 1922–1949. Bakgrund och arbete
i riksdagen, (opublicerad lic. avhandling), Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm
januari 1962. Hon undersökte, t.ex. hur många motioner riksdagskvinnorna respektive
-männen väckte i riksdagen 1922–49, hon jämförde även antalet interpellationer och
uppträdanden i kamrarna.
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Historikern Kjell Östberg menar att det i samtliga större partier förekom
slitningar mellan kvinnor och män p.g.a. kvinnornas politiska strävanden.
Kvinnorna protesterade exempelvis mot att männen höll dem utanför politi-
ken, men männen lade skulden för utanförskapet på kvinnorna av den orsa-
ken att de inte tog vara på sina politiska rättigheter. När kvinnorna krävde
särbehandling för att häva utanförskapet hävdade de manliga politikerna att
det var omöjligt eftersom alla måste behandlas lika i politiken.9 Historikern
Stina Nicklasson anser att de konservativa kvinnorna hade speciellt svårt att
bli accepterade. Kvinnor fick inte bli medlemmar i allmänna valmansförbun-
det förrän 1913. När kvinnorna släpptes in i högern uppfattade de sig dock
inte som jämlika medlemmar med männen och Sveriges moderata kvinnoför-
bund bildades därför 1915, utanför allmänna valmansförbundet. Partiet bil-
dade då en konkurrerande kvinnoorganisation, centrala kvinnorådet, till det
redan existerande. Det ledde till konflikter bland kvinnorna och försvårade
deras integration i partiet.10

Bondeförbundets kvinnor hade inte heller lätt att etablera sig i politiken.
Efter en lång tvekan uppmanade bondeförbundets partiledning sina kvinn-
liga medlemmar att bilda ett kvinnoförbund 1932. Förbundets inflytande i
partiets politik var inledningsvis marginellt och under mellankrigstiden kon-
centrerade sig kvinnoförbundet på ett begränsat antal frågor, särskilt rörande
landsbygdskvinnornas intressen. Inte förrän under 1960-talet breddades för-
bundets intresseområde till att inbegripa andra än landsbygdskvinnornas vill-
kor och statsvetaren Ole Elgström menar att svenska landsbygdens
kvinnoförbund då gick från att likna en intresseorganisation till att bli en par-
tiliknande organisation med maktsträvanden.11

8.  Se.t.ex: Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800–1950,
Christina Florin & Lars Kvarnström (red), Stockholm 2001; Kvinnor mot kvinnor. Om
systerskapets svårigheter, Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander (red),
Stockholm 1999; Irene Andersson, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–
1940, Lund 2001; Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om välfärdsstat, genus
och politik, Helena Bergman & Peter Johansson (red), Stockholm/Stehag 2002; Än män
då? Kön och feminism i Sverige under 150 år, Yvonne Svanström & Kjell Östberg (red),
Stockholm 2004.

9.  Kjell Östberg, 1997, s 96f, 200f.
10.  Stina Nicklasson, Högerns kvinnor. Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet

perioden 1900–1936/1937, Uppsala 1992.
11.  Anita Dahlgren, Ole Elgström & Hans Albin Larsson, Kvinnor påverkar. Centerns Kvin-

noförbund ur tre vetenskapliga perspektiv, Stockholm 1985; Anita Dahlgren, Ole Elgström
& Hans Albin Larsson, Landsbygdskvinnor organiserar sig. Hur svenska landsbygdens kvin-
noförbund bildades, Lund 1983.
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Inom det socialdemokratiska partiet förespråkade männen en nedlägg-
ning av kvinnoförbundet eftersom det ansågs överflödigt och förbundet upp-
fattades dessutom under lång tid som en stödtrupp till partiet och inte som
en legitim företrädare för kvinnointresset. Förbundets primära funktion,
enligt stadgarna fram till 1950, var att samla, organisera och skola de socialde-
mokratiska kvinnorna samt föra ut partiets lära och politik till kvinnoväl-
jarna.12 Enligt historikern Gunnel Karlsson strävade kvinnoförbundet efter
att fungera som ett avantgarde inom partiet när det gällde kvinnofrågorna
och under efterkrigstiden lyckades förbundet i sin strävan. Dramatiska kon-
flikter uppstod emellertid då kvinnoförbundets linje inte sammanföll med
partiets och konfliktfyllda frågor var bl.a. atomvapenfrågan under 1950-talet
och senare kvinnoförbundets krav på kvinnans jämlikhet. När kvinnorna
strävade efter inflytande och makt i partiet bemöttes det som ett hot mot
männen, partiet och partiets politik.13

Under mellankrigstiden beskrev männen i politiken de svenska kvin-
norna som ointresserade av samhällsfrågor och okunniga i politiska spörsmål
och dessutom anklagades kvinnorna för att inte ta vara på sitt medborgar-
skap. Kjell Östberg konstaterar att den beskrivningen inte stämmer eftersom
mellankrigstidens kvinnooffentlighet var omfattande och mångfacetterad.
Det fanns en bred ideologisk diskussion om kvinnornas och det kvinnliga
perspektivets betydelse för att skapa ett bättre samhälle och en omfattande
debatt fördes med feministiska förtecken. Östberg kan emellertid konstatera
att genussystemets två bärande logiker (dikotomin och mannen som norm)
präglade svensk politik under mellankrigstiden.14 Historikern Yvonne Hird-
man menar att kvinnorna efter demokratins genombrott inordnades i en
egen politisk värld. De särorganiserades i de olika partierna och arbetade med
s.k. kvinnopolitiska frågor. Genom särorganiseringen blev vardagsfrågorna

12.  Gunnel Karlsson, 1996, s 60. Jmf: Ida Blom, ”Women’s Politics and Women in Politics
in Norway since the End of the Nineteenth Century”, i Retrieving Women’s History.
Changing Perception of the Role of Women in Politics and Society, S. Jay Kleinberg (red),
Oxford, Paris 1988, s 267–270.

13.  Gunnel Karlsson, 1996, s 327–332.
14.  Under demokratins första år var valdeltagandet lågt bland både kvinnor och män. Vid

de första demokratiska valen 1921, röstade 62 procent av männen och 47 procent av de
röstberättigade kvinnorna. Elva år senare röstade 73 procent av männen och 63 procent
av kvinnorna. Alltsedan 1940-talet har skillnaderna mellan könen varit små, men en när-
mare undersökning av kvinnors och mäns valdeltagande visar att skillnaderna mellan
könen även tidigare var små. Då röstsociologiska, åldersmässiga, socioekonomiska och
ekonomiska variabler använts för att undersöka valdeltagandet visar det sig att män och
kvinnor röstade i ungefär samma utsträckning. Om man betänker att kvinnorna inte
släpptes in i politiken kan man anta att också detta faktum påverkade deras politiska
deltagande. Se: Kjell Östberg, 1997, s 71–76, 199f.
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karaktäriserade som kvinnofrågor, medan alla andra frågor tillföll männen att
debattera och besluta om.15 Dessa vardagsfrågor skapade emellertid ett poli-
tiskt område åt kvinnorna och det bidrog i sin tur till de svenska kvinnornas
politiska genombrott under 1930-talet.16 Östberg håller med om att kvinnor
och män till stor del var särorganiserade och i de organisationer där kvin-
norna var organiserade tillsammans med männen inträdde dessutom omedel-
bart den kvinnliga underordningen. Östberg menar att kvinnorna därför
drog fördel av att vara särorganiserade. Med egna organisationer kunde kvin-
norna leda sig själva, formulera sin egen dagordning och nå politiska fram-
gångar, men den viktigaste erövringen var skapandet av kvinnliga nätverk.17

Under 1930-talet började dessutom kvinnorna identifieras som en väljar-
grupp, vilket kvinnorörelsen kunde utnyttja.18 De svenska kvinnorna tog sig
in i politiken genom särorganisering och samverkan.19 Genom att formulera
och föra fram egna politiska frågor lyckades de även driva igenom vissa krav
trots ett hårt motstånd från de manliga politikerna.20

Under de senaste trettio åren har kvinnorna, framför allt i de nordiska
länderna, tagit plats i parlamenten, regeringarna, partierna, det korporativa
systemet och i det lokala politiska styret. Statsvetaren Helga Maria Hernes
förklarar kvinnornas framgångar i allmänhet, och de nordiska kvinnornas i
synnerhet, inte endast som en följd av kvinnornas insteg i offentligheten.
Hon menar att framgångarna beror på politisk agitation och påtryckningar,
men också på partiernas erkännande av att kvinnor behövs i politiken och att
kvinnors liv och intressen är av vikt. Den skandinaviska statsfeminismen, som
Hernes kallar den, är ett resultat av samspelet mellan agitation underifrån och

15.  Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna i välfärdsstaten – Sverige 1930–1990”, i Kvinnohistoria –
Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Yvonne Hirdman (red), Stockholm 1992,
s 206; Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta – studier i svensk folkhemspolitik, Stock-
holm 1989, s 163.

16.  Gunnel Karlsson, 1996, s 328f; Christina Carlsson Wetterberg, ”Med eller utan fäder och
bröder? – kvinnor i 1900-talets politiska liv”, i Mot halva makten – elva historiska essäer
om kvinnors strategier och mäns motstånd, Ingrid Hagman (red), SOU 1997:113, s 48f.

17.  Kjell Östberg, 1997, s 200–203; Kjell Östberg, ”Först så går det upp… Svensk kvinnorö-
relse i ett longitudinellt perspektiv”, i Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150
år, Yvonne Svanström & Kjell Östberg (red), Stockholm 2004, s 156; Gunnela Björk, Att
förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900–1950,
Lund 1999, s 176ff.

18.  Barbara Hobson & Marika Lindholm, ”Collective identities, women’s power resourses,
and the making of welfare states”, i Theory and Society, vol 26 1997, s 498. Helga Maria
Hernes har påpekat att partierna varit lättare att påverka eftersom de var beroende av
kvinnliga väljare. Se: Helga Maria Hernes, Welfare state and Woman Power. Essays in
State feminism, Oslo 1987, s 26.
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integration uppifrån i den skandinaviska modellen sedan 1950-talet.21 Att
integrera jämställdhetsidealen i de skandinaviska staternas politik har emeller-
tid varit relativt enkelt eftersom jämlikhetsidealen har varit starka i dessa län-
der.22

Det politiska systemet har öppnats upp för de svenska kvinnorna och
politiska institutioner och organisationer har svarat på krav på ökad kvinno-
representation samt ökat kvinnligt inflytande. Rekryteringen till de politiska
uppdragen har också förändrats för att bättre passa kvinnor och kvinnliga
beslutsfattare har verkat för en ökad kvinnorepresentation samt förbättrade
villkor för kvinnor i politiken. Statsvetaren Christina Bergqvist har visat att
det fanns kvinnliga politiker som förbättrade kvinnors villkor inom ramen
för de rådande institutionella strukturerna och betonar speciellt kvinnorna
kring den statliga utredningen, Varannan damernas, som viktiga aktörer till
den ökade kvinnorepresentationen sedan slutet av 1980-talet.23 Statsvetaren
Lena Wängnerud har dessutom visat att kvinnliga politiker representerar
kvinnliga väljare bättre än manliga eftersom de politiska frågor som kvinnliga
politiker föredrar att arbeta med sammanfaller med de frågor som Sveriges
kvinnor uppger som de viktigaste.24

Det internationella perspektivet

Perioden 1918–45 karaktäriseras av två olika trender för kvinnorna i den euro-
peiska politiken. Ett flertal länder i Europa hade fram till 1922 infört kvinnlig
rösträtt och kvinnorna tog steget in i demokratin. Efter 1929 led mänskliga

19.  Kjell Östberg, 1997; Kjell Östberg, 2004, s 156; Brita Åkerman, “Möten mellan kvin-
nor“, i Kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället, en antologi, Annika Baude & Cecilia
Runnström (red), Stockholm 1994, s 103–143; Bengt Nilsson, Kvinnor i statens tjänst –
från biträden till tjänstemän. En aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns
organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälft, Uppsala 1996; Renée Frang-
eur, “Feminismen och statsmakten i Sverige på 1930-talet. Kvinnoarbetskommittén,
kvinnorörelsen och SAP 1935–1939“, i Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens
Arkiv och Bibliotek, nr 80–81, 4/1996–1/1997; Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens
tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige, Lund 1998;
Stina Nicklasson, 1992; Gunnela Björk, 1999.

20.  Gunnel Karlsson, 1996; Sven Ulric Palme, ”Vid valurnan och i riksdagen under femtio
år”, i Kvinnors röst och rätt, Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström & Gunvor Stenberg
(red), Stockholm 1969; Anita Dahlgren, Ole Elgström & Hans Albin Larsson, 1985;
Ann-Sofi Ohlander, “Verklighetsexperterna. Kvinnor som politiska förebilder“, i Den
osynliga historien. Kvinnornas historia, Lise Sjöstedt (red), Stockholm 1993, s 139–151.
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rättigheter och kvinnans rättigheter nederlag i och med att totalitarismen
växte sig stark, framför allt i Tyskland. Även i de länder som infört kvinnlig
rösträtt arbetade kvinnorörelsen i motvind, bl.a. beroende på den ekono-
miska depressionen.

Utvecklingen under efterkrigstiden har varit mer positiv i de flesta av de
europeiska länderna vad gäller kvinnors rättigheter och politiska deltagande
och då framför allt i de skandinaviska länderna. I de skandinaviska länderna
finns en mindre traditionell kvinnosyn och kvinnorna har länge varit aktiva
på arbetsmarknaden. Det har även funnits en medveten kvinnorörelse i dessa
länder som har samarbetat, men också konkurrerat om tolkningen av kvin-
nors intressen och kvinnorörelsen har dessutom haft ett nära samarbete med
olika företrädare för makten. Västtyskland, Belgien, Frankrike, Storbritan-
nien och Irland har däremot inte kunnat uppvisa några nämnvärda framsteg
under efterkrigstiden. Medelhavsländerna släpar också efter, mycket beroende
på deras patriarkala tradition. Den östeuropeiska lagstiftningen slutligen
byggde på ett särartstänkande och ett beskyddande av kvinnor snarare än
strävan mot jämlikhet mellan könen, men efter andra världskriget gjorde
emellertid de östeuropeiska kvinnorna stora framsteg.25

21.  Hernes begrepp statsfeminism har använts inom historieforskningen av Renée Frangeur
som behandlar den svenska statens förhållningssätt till kvinnorörelsen och kvinnorörel-
sens förhållande till den svenska modellen genom att undersöka kvinnoarbetskommit-
tén. Frangeur beskriver hur några feminister sommaren 1935 utsågs att utreda frågan om
gift kvinnas rätt till arbete. Genom kvinnornas likhetsfeministiska strategi och samar-
bete med den svenska kvinnorörelsen kunde viktiga kvinnokrav integreras i politiken.
Ett nätverk band samman kvinnorna i kvinnoarbetskommittén med aktörer i kvinnorö-
relsen och utredarna använde detta nätverk för att skapa opinion för sitt arbete och sina
åsikter. Genom deras arbete fick tvåförsörjarfamiljen sitt första officiella erkännande i
Sverige. Se: Renée Frangeur, ”Utanför systemet? Om genussystemteorins förklarings-
värde för (stats) – feminismen på 1930-talet” i Historisk tidskrift 1995:2, s 214; Renée
Frangeur, 1996–1997, s 22.

22.  Helga Maria Hernes, 1987, s 9–29. Christina Bergqvist menar att integrationen har skett
på två nivåer. Den består både av kvinnornas ökade antal i de politiska institutionerna
och integrationen av kvinnornas politiska krav. Se: Christina Bergqvist, 1994, s 20. Jmf:
Drude Dahlerup, ”From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics”,
i Feminism and Politics, Volume I, Aldershot, Burlington, Singapore, Sydney 2000, s
275, 295. Jag kommer att använda begreppet integration i dess lexikala betydelse, införli-
vande eller sammansmältning av olikartade delar till en enhet, när jag undersöker kvin-
norna i riksdagen. Integration är en historisk process där en utomstående grupp arbetar
för att ingå i ett sammanhang. Se: Barbara Ann Knoles, ”Orphans of the Storm”: The
Integration of Women in Parliament, 1918–1988, Ann Arbor 1989, s 274.

23.  Christina Bergqvist, 1994, s 100–108, 182–194. Se: Varannan damernas, SOU 1987:19.
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De europeiska kvinnornas röstdeltagande var högt under efterkrigstiden,
men de deltog inte i någon högre grad i styret av sina länder och när kvinnor
ägnade sig åt politik gjorde de det inom speciella områden. De deltog i politi-
ken på männens villkor och accepterade ordningen. Deras svala intresse för
politik var en följd av att männen höll dem utanför makten.26

Många forskare har ägnat sig åt att studera vilka faktorer som har verkat
för och emot kvinnors integration i politiken. I den internationella forsk-
ningen framhävs att kvinnornas integration har möjliggjorts och motverkats
på tre olika nivåer, vilka denna studie kommer att relatera sina resultat till.
Förändringar under 1900-talet på individnivå har betytt att kvinnorna har
tagit sig in i politiken. Utbildningsnivån bland kvinnor har höjts avsevärt och
i västvärlden har de dessutom under efterkrigstiden tagit steget in på arbets-
marknaden, vilket givit dem större kontroll över sina liv. Arbetsdelningen
mellan män och kvinnor har förändrats både i hemmen och på arbetsmark-
naden och det har givit kvinnorna tid över till annat än hemmet. De har tagit
ett steg in i offentligheten och samtidigt har deras liv mer börjat likna män-
nens, men det är här som kvinnor har hindrats i sitt engagemang eftersom det
har varit svårt att kombinera ansvaret för hem och arbete med ett politiskt
uppdrag.27

På politisk nivå har förändringar skett som påskyndat kvinnans integra-
tion i politiken. Kvinnorna har successivt börjat använda sig av sina politiska
rättigheter och männen har släppt in dem i politiken. Partierna har förändrats
för att bättre svara upp mot kvinnors krav. Kvinnorna har i sin tur, i allt större
utsträckning, anslutit sig till de politiska partierna och fått större inflytande.
Vissa kvinnor med inflytande har dessutom verkat för att förbättra kvinnors
villkor i politiken och kvinnorna har stöttat varandra inom partierna och bil-
dat nätverk. Det är samtidigt inom partierna som de hindrats av ett kvardrö-

24.  Lena Wängnerud, Politikens andra sida. Om kvinnorepresentationen i Sveriges riksdag,
Göteborg 1998. Jmf: Mercedes Mateo Diaz, Are Women in Parliament Representing
Women? From Descriptive to Substantive Representation…And back again?, Louvain-la-
Neuve 2002, s 332–337.

25.  Gisbert H. Flanz, Women’s Rights and Political Participation in Europe, Dobbs Ferry, New
York 1983.

26.  Maurice Duverger, The Political Role of Women, Paris 1955.
27.  Ida Blom, 1988. s 254–277; Maud Eduards, Kvinnor och politik. Fakta och förklaringar,

Stockholm 1977; Cynthia Fuchs Epstein, Deceptive Distinctions. Sex, Gender and the
Social Order, New Haven, London, New York 1988; The Politics of the Second Electorate.
Women and Public Participation. Britain, USA, Canada, Australia, France, Spain, West
Germany, Italia, Sweden, Finland, Eastern Europe, USSR, Japan, Joni Lovenduski & Jill
Hills (red), London, Boston, Henley 1981; Unfinished Democracy. Women in Nordic Poli-
tics, Elina Haavio-Mannila m.fl. (red), Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris,
Frankfurt 1985.
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jande motstånd därför att politikens former, partiernas informella strukturer
och rekryteringssystem har hindrat dem. När de släppts in i politiken har de
tilldelats speciella uppgifter och områden att sköta. Kvinnorna har även haft
svårt att samarbeta för bättre förhållanden.28

Förändringar på samhällelig nivå har verkat för kvinnors integration i
politiken. Moderniseringen av samhället och demokratiseringen har givit ett
öppnare samhälle och det har speciellt gynnat kvinnor. Även om utveck-
lingen generellt sett är liknande i hela västvärlden så finns det stora skillnader
i kvinnans integration i det politiska livet. Kvinnor har i allmänhet haft lättare
att ta sig fram i politiken i socialt, religiöst och etniskt homogena länder.
Kvinnor i olika länder har därför också använt sig av olika strategier för att ta
sig in i politiken. I USA har det exempelvis varit vanligt att kvinnopolitikerna
använt sig av separatistiska metoder i sitt politiska arbete. I Norden däremot
har kvinnopolitikerna föredragit att arbeta inom de redan existerande poli-
tiska organisationerna. En annan viktig faktor för kvinnornas integration är
hur ländernas politiska system är konstruerade. Valsystemet inverkar, t.ex. på
partisystemet som i sin tur påverkar kvinnors chanser i politiken.29

Syfte och problemområden

Denna studie ska koncentreras till de kvinnliga politikerna som aktörer. De
kvinnor som lyckades i sitt partiarbete står i fokus. Det var de kvinnor som
tog sig igenom de manligt dominerade partiorganisationerna, de som blev
valda till politiska förtroendeuppdrag och de som klarade av att driva poli-
tiska frågor i den manligt dominerade miljön. Det övergripande syftet är att
undersöka rötterna till riksdagskvinnornas politiska handlande och deras för-
måga att handla strategiskt och målinriktat för att skaffa sig makt i den
svenska tvåkammarriksdagen. Genom att teckna en kollektiv biografi över de

28.  Ida Blom, 1988; Maud Eduards, 1977; Cynthia Fuchs Epstein, “Women and Elites: A
Cross-national Perspective“, i Access to Power: Cross-National Studies of Women and Elites,
Cynthia Fuchs Epstein & Rose Laub Coser (red), London, Boston, Sydney 1981, s 3–15;
Cynthia Fuchs Epstein, 1988; Joni Lovenduski, “Introduction: the Dynamics of Gender
and Party”, i Gender and Party Politics, Joni Lovenduski & Pippa Norris (red), London,
Thousand Oaks, New Delhi, 1993; Going public. National Histories of Women’s Enfran-
chisement and Women’s Participation within State Institutions, Mary F. Katzenstein &
Hege Skjeie (red), Oslo 1990; The Politics of the Second Electorate. Women and Public Par-
ticipation. Britain, USA, Canada, Australia, France, Spain, West Germany, Italia, Sweden,
Finland, Eastern Europe, USSR, Japan, Joni Lovenduski & Jill Hills (red), 1981; Ulla
Wamberg, “Fler kvinder på tinge. Opstilling og valg af kvinder til Folketinget“, i Kvin-
der på tinge. Kvinder i landspolitik i 75 år, Drude Dahlerup & Kristian Hvidt (red),
Köpenhamn 1990, s 48–97; Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics, Elina Haa-
vio-Mannila m.fl. (red), 1985.
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kvinnliga riksdagsledamöterna under den svenska tvåkammarriksdagens tid
1922–70, ska jag undersöka likheter och skillnader i de enskilda kvinnopoliti-
kernas karriärer och undersöka om deras situation i riksdagen förändrades
över tid. Vilka strategier för att skaffa sig makt och inflytande använde de
kvinnliga politikerna? Fanns det några likheter eller skillnader mellan de
kvinnliga riksdagsledamöterna inom de politiska partierna? Skiljer sig riks-
dagskvinnornas strategier från männens i riksdagen? Med dessa frågor som
utgångspunkt kommer denna studie att sättas i relation till tidigare svensk
forskning för att ge en fördjupad förståelse av kvinnors makt och villkor i
politiken under perioden 1922–70. De svenska riksdagskvinnorna kommer
även att jämföras med kvinnliga parlamentariker i framför allt Västeuropa
och Nord Amerika.

Fyra problemområden skall studeras. För det första skall jag kartlägga de
kvinnliga riksdagsledamöternas bakgrund och karriärvägar. Jag kommer att
undersöka kvinnornas vägar till riksdagen och deras karriärer i riksdagen. De
olika partiernas kvinnliga riksdagsledamöter kommer att jämföras med varan-
dra och med männen.

Det andra problemområdet berör kvinnornas riksdagsarbete. Områdets
fokus rör deras motionerande och aktiviteter i kamrarna samt vilka frågor de
arbetade med i riksdagen och hur arbetet gestaltade sig. Ett centralt begrepp i
maktanalysen är intressebegreppet.30 Denna studie undersöker vilka politiska
intressen de kvinnliga riksdagsledamöterna företrädde under perioden 1922–
70. Kvinnornas politiska arbete kommer att sättas in i den allmänpolitiska
utvecklingen och en jämförelse görs mellan de borgerliga och socialistiska
kvinnorna.

För det tredje undersöks om det fanns samverkan bland de kvinnliga
riksdagsledamöterna i riksdagen för att belysa om deras riksdagsarbete prägla-
des av utvecklade personliga och informella kontakter i riksdagen. Maktutöv-
ning sker även genom personliga, informella kontakter.31 Några forskare,

29.  Ida Blom, 1988; Cynthia Fuchs Epstein, 1981; Maud Eduards, 1977; Going public. Natio-
nal Histories of Women’s Enfranchisement and Women’s Participation within State Institu-
tions, Mary F. Katzenstein & Hege Skjeie (red), 1990; Walter S. G. Kohn, Women in
National Legislatures. A Comparative Study of Six Countries, New York 1980; The Politics
of the Second Electorate. Women and Public Participation. Britain, USA, Canada, Austra-
lia, France, Spain, West Germany, Italia, Sweden, Finland Eastern Europe, USSR, Japan,
Joni Lovenduski & Jill Hills (red), 1981; Elisabeth Vallance, Women in the House. A Study
of Women Members of Parliament, London 1979; Ulla Wamberg, 1990; Unfinished Demo-
cracy. Women in Nordic Politics, Elina Haavio-Mannila m.fl. (red), 1985; Andrew Rey-
nolds, “Women in the Legislatures and Executives of the World. Knocking at the
Highest Glass Ceiling”, i World Politics, 1999:4, s 572.

30.  Edmund Dahlström, “Maktanalysers kontextuella och ideologiska förankring“, i Makt-
begreppet, Olof Petersson (red), Stockholm 1987, s 72.
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däribland Kjell Östberg och Renée Frangeur, har visat att det fanns utveck-
lade nätverk bland de kvinnliga politikerna i Sverige i den tidiga demokra-
tin.32 Jag kommer att undersöka om de kvinnliga riksdagsledamöterna vid
vissa tillfällen samverkade för att främja gemensamma kvinnointressen. Jag
avser också att undersöka om det fanns kvinnor i riksdagen som arbetade och
samarbetade för att utjämna könsskillnaderna i samhället.33

Slutligen skall de kvinnliga riksdagsledamöternas uppfattning om riks-
dagsarbetet och partiarbetet undersökas. Jag kommer att belysa hur riksdags-
kvinnornas självbild och bild av sin politiska verklighet såg ut, samt hur de
uppfattade sina arbets- och partikamrater i riksdagen. Även här kommer de
olika partiernas kvinnor jämföras.

Aktör och struktur i maktens nätverk

För att studera politik behövs en grundläggande förståelse av begreppet makt.
Inom den svenska historieforskningen har bl.a. Rolf Torstendahl behandlat
begreppet makt. Han hävdar att med varje fas av industrikapitalismens
utveckling följer en speciell typ av beslutssystem/byråkrati med sina organisa-
toriska och samhälleliga konsekvenser i beslutsformerna och maktfördel-
ningen. Makt är för Torstendahl en av många sociala relationer och utsätts
som alla sociala relationer för förändring. Maktsystemet är ett nätverk av
maktrelationer som kan ha två olika dimensioner. Det finns en hierarkisk
makt och maktrelationer mellan sidoordnade avdelningar och institutioner.
Enligt Torstendahl är maktrelationerna knutna till bestämda situationer och
förändras över tid. Han ansluter sig till pluralisternas definition av makt och
menar att makt gör sig gällande i två olika former, varav den ena formen är
öppen maktkamp och den andra är när de fundamentala värden som makten
utgör är internaliserade.34

31.  Olof Petersson, Maktens nätverk, Stockholm 1989.
32.  Renée Frangeur, 1996–1997, s 22; Renée Frangeur, 1998; Kjell Östberg, 1997, s 161. Jmf:

Margareta Lindholm, Elin Wägner och Alva Myrdal. En dialog om kvinnorna i samhället,
Uddevalla 1992, s 88ff; Den klassiska definitionen av nätverk är: en specifik relation som
förenar eller sammanlänkar en definierad grupp av individer, objekt eller händelser.
Hämtat ur: Jan Ottoson, Stabilitet och förändring i personliga nätverk. Gemensamma sty-
relseledamöter i bank och näringsliv 1903–1939, Uppsala 1993, s 20. Definitionen är dock J.
C. Michells och är hämtat från dennes text: J. C. Michells, “The Concept and Use of
Social Networks“, i Social Networks in Urban Situations, J. C. Mitchell (red), Manches-
ter 1969.

33.  Helga Maria Hernes, 1987, s 9–29; Christina Bergqvist, 1994, s 100–108; Renée Frangeur,
1996–1997, s 22.

34.  Rolf Torstendahl, “Byråkratisering som ett historiskt fenomen”, i Byråkratisering och
maktfördelning, Thorsten Nybom & Rolf Torstendahl (red), Lund 1989, s 33–36.
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Inom den amerikanska statsvetenskapen har pluralister som Robert Dahl
och Nelson Polsby utvecklat den endimensionella maktansatsen.35 De beskriver
makt som handling. En person har makt över en annan om den kan få den
andre att göra något som den inte skulle ha gjort annars. Genom att studera
vilka som deltar i politiken, vilka som vinner och förlorar och vilka som
lyckas genomdriva sin vilja i beslutsfattandet, kan makt studeras. Kritikerna
till detta synsätt har hävdat att om endast öppen maktutövning studeras
måste de människor som är passiva i samhället uppfattas som nöjda med
beslutsfattandet eftersom människor handlar medvetet i ett öppet system
enligt pluralisterna. Frånvaro av deltagande i beslutsfattandet, eller inaktivi-
tet, är därför inte problematisk. Kritikerna menar att problemet med efter-
satta gruppers politiska passivitet är mer komplicerat. Om man tolkar makt
som pluralisterna gör söks orsakerna till en samhällsgrupps passivitet i grup-
pens egna handlande eller kultur.36 Utifrån detta synsätt kan man, t.ex. tolka
den skenbara passiviteten bland kvinnorna i det politiska systemet under
1900-talets mitt som att kvinnorna var nöjda med den politik som fördes.
Den historiska forskningen har dock visat att många kvinnor var förtvivlade
över att rösträtten inte förändrade kvinnornas politiska inflytande.37

Anhängare till den tvådimensionella ansatsen har kritiserat pluralisterna
för att skylla eftersatta gruppers passivitet på deras okunnighet, likgiltighet
och oföretagsamhet. De hävdar att de människor som bestämmer vad makt-
spelet handlar om också bestämmer vilka som får del i makten, men enligt
denna ansats utövas makt inte endast över människor som deltar i beslutspro-
cessen. De som har makten håller även vissa deltagare och frågor utanför och
vissa frågor inlemmas i politiken medan andra utesluts. Den som har makten
över den politiska dagordningen kan dessutom hindra människor från att
agera och detta har kallats maktens andra ansikte.38 Enligt den tvådimensio-
nella ansatsen borde politiska studier undersöka både vem som får vad och
hur, och vem som förbigås och hur av den orsaken att det finns utomliggande
faktorer till missgynnade gruppers passivitet. Många kvinnofrågor kom
exempelvis inte upp på dagordningen under demokratins första decennier
och kvinnorna valdes dessutom sällan till förtroendeuppdrag med argumen-

35.  Dahl & Polsby får här representera pluralisterna som kännetecknas av att de menar att
det demokratiska samhället bör ge utrymme åt mångfald, t.ex. kulturell eller åsiktsmäs-
sig. De ser det som en fördel att samhällen ger utrymme åt ett flertal politiska stånd-
punkter och accepterar att olika intressegrupper konkurrerar om resurserna i en
demokrati.

36.  John Gaventa, ”Makt och deltagande”, i Maktbegreppet, Olof Petersson (red), Stockholm
1987, s 29–31.

37.  Se t.ex: Sven Ulric Palme, 1969, s 109f.
38.  John Gaventa, 1987, s 32. Pluralisternas kritiker brukar kallas elitister.
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tet att de inte var kompetenta nog. Anhängarna till den tvådimensionella
ansatsen har hävdat att en av de viktigaste aspekterna av makt inte är att segra
utan att i förväg bestämma vad striden ska handla om. Kvinnofrågan var
också underordnad andra viktigare frågor.39

I den tredimensionella ansatsen hävdas att det mest effektiva sättet att
utöva makt är att hindra att en konflikt uppkommer. Här hävdas att en per-
son har makt över en annan då den kan få den andre att göra något den inte
vill göra, men personen utövar även makt genom att påverka, forma eller
bestämma den andres behov eller uppfattning. Påverkan kan inträffa utan att
en konflikt uppstått, men det måste finnas en latent konflikt, en motsättning
mellan maktutövarens intressen och de utestängdas. I den tredimensionella
ansatsen hävdas dessutom att forskaren måste undersöka hur sociala krafter,
institutionella sedvänjor eller enskilda individer ser till att avskilja vissa fråge-
ställningar från dagordningen eller att vissa frågor inte ens formuleras.40

För att undersöka maktens mekanismer med hjälp av den tredimensio-
nella ansatsen kan man undersöka hur sociala myter, språk och symboler
används i maktprocessen. Det kan också innebära att man undersöker infor-
mationsförmedling både med avseende på vad som förmedlas och hur. Mak-
ten kan även förändra de politiska föreställningarna hos de utsatta grupperna
just genom att de är och känner sig maktlösa och det kan leda till att männis-
kor anpassar sig till ständiga nederlag. De blir fatalister, känner självförakt,
likgiltighet och sänker sina maktanspråk. Maktlöshet kan leda till att svaga
grupper socialiseras till undfallenhet och accepterar den dominerande grup-
pens, könets eller klassens definition av dem. Dessutom kan maktlöshet leda
till att makthavarna kan försäkra sig om att vidmakthålla dominerande intres-
sen och konsekvent skjuta undan andra intressen genom att åberopa myter
eller symboler och sprida rykten, uttrycka hot eller använda andra maktme-
kanismer.41 Alla dessa former av maktlöshet är bekanta inom kvinnoforsk-
ningen. Kvinnorna inom de svenska politiska partierna frågade sig ibland
varför de var så dåliga politiker och varför kvinnor i allmänhet var ointresse-
rade av politik. Många kvinnor fann sig också i att de utestängdes från politi-
ken. Ett annat exempel på maktlöshetens följder fanns inom den svenska
arbetarrörelsen där kvinnorna länge fick veta att klasskampen gick före köns-
kampen. Länge hävdades att bara klasskampen var vunnen skulle kvinnorna
automatiskt få en jämlik ställning med männen.42

39.  Se t.ex: Christina Carlsson, 1986.
40.  John Gaventa, 1987, s 34f. Sociologen Steven Lukes kritiserade både pluralisterna och

elitisterna i sin tredimensionella ansats. Se: Steven Lukes, Power: A Radical View, London,
Basingstoke, 1974, s 21–25.

41.  John Gaventa, 1987, s 38–42.
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Inom samhällsvetenskaplig forskning definieras makt antingen som
handling, maktutövning eller förmåga, maktresurser. Sociologen Walter
Korpi vill komplettera de kausala förklaringsmodellerna med finala förkla-
ringar, där också människors förmåga att handla strategiskt och målinriktat
fångas in.43 Korpi hävdar att den största svagheten med den en- och tvådi-
mensionella ansatsen är att de utgår från maktutövningen. Det blir lättare att
förstå maktens olikartade konsekvenser om man i maktanalysen inte endast
studerar maktutövning utan även maktresurser och deras egenskaper.44 Detta
angreppssätt leder in på aktörernas rationella motiv för valet mellan olika for-
mer av användning av maktresurser. Han vill skapa en maktresursmodell som
tillåter oss att förstå maktens roll när det gäller konflikt, byte och ojämlikhet.
Korpi vill också behandla passiv maktutövning, eller maktens andra ansikte,
som strategier för användning av maktresurser. Den finala förklaringsmodel-
len kan göra det möjligt att analysera bakgrunden till maktresursförvaltarnas
investeringar i resurser. Viktiga former för investering av maktresurser är
enligt Korpi utvecklingen av kanaler eller organisationer för mobilisering av
makt, skapandet av institutioner för beslutsfattande och konfliktlösning,
omvandling av maktresurser till mindre kostsamma resurser samt fostrandet
av föregripande reaktioner. Maktresursers fördelning kan bestämma hand-
lingsutrymmet för olika grupper i samhället.45 Korpi utgår från sin forskning
kring arbetarrörelsens strategier för att skaffa sig makt i Sverige, men jag
menar att man även kan applicera angreppssättet på kvinnorörelsens försök
att förbättra kvinnornas ställning i samhället. Bildandet av kvinnoförbund,
kvinnliga fackföreningar och annan kvinnoorganisering är uttryck för att
kvinnorna försökte utveckla maktresurser i det svenska samhället för att före-
träda kvinnors intressen och försöka förändra samhället.

42.  Se t.ex: Ylva Waldemarson, ”Kontrakt under förhandling – LO, kvinnorna och makten”,
i Kontrakt i kris, Gertrud Åström & Yvonne Hirdman (red), Stockholm 1992, s 122.

43.  Begreppet kausal stammar från latinets causa som betyder orsak. Med kausala förkla-
ringar menas orsaksförklaringar. Final stammar från latinets finis som betyder gräns,
mål, ändamål. Utöver orsaken till maktutövningen vill Korpi med hjälp av finala förkla-
ringar beskriva målet med maktutövningen.

44.  Walter Korpi, ”Maktens isberg under ytan”, i Maktbegreppet, Olof Petersson (red),
Stockholm 1987, s 86f. Korpi definierar maktresurser ”[...] som egenskaper (förmågor
eller medel) hos en aktör (individ eller kollektiv), som gör det möjligt för aktören att
belöna eller bestraffa andra aktörer.” Se: Walter Korpi, 1987, s 92.

45.  Walter Korpi, 1987, s 111f. Se t.ex: Walter Korpi, ”Den svenska arbetarrörelsens förutsätt-
ningar och strategier”, i Den svenska modellen, Per Thullberg & Kjell Östberg (red),
Lund 1994, s 11. I denna text använder sig Korpi av sin modell för att analysera den
svenska arbetarrörelsens väg mot makten och det svenska samhällets utveckling. Se även
t.ex: Klas Åmark, Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelsen och konflikter i byggbranschen
1914–1920, Lund 1989.
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Intressebegreppet

Intressebegreppet är centralt i maktanalysen och det råder enighet om att det
behövs analys av både subjektiva och objektiva intressen. De flesta är överens
om att det är rimligt att utifrån olika historiska situationer tala om kvinnors
subjektiva intressen eller särintressen. När kvinnor har varit utestängda från
manligt dominerade organisationer eller när de haft vissa gemensamma
intressen har kvinnor organiserat sig kollektivt. De objektiva intressena byg-
ger på teoretiska överväganden eller antaganden om människans natur och
behov, position i samhället, situation och relation samt om skikt- och klass-
struktur.46 Enligt statsvetaren Beatrice Halsaa finns det tre former av kvinno-
organisering. Kvinnor bildar oberoende organisationer på egen hand, t.ex.
Fredrika-Bremer-förbundet. De organiserar sig i grupper inom tvåkönade
organisationer, där kvinnoförbunden inom partierna är ett exempel. Kvinnor
organiserar sig även för att driva speciella frågor. I Kommittén för ökad kvin-
norepresentation organiserade sig kvinnopolitikerna över partigränserna i
mitten av 1900-talet, i syfte att öka kvinnorepresentationen. Enligt Halsaa är
kvinnoorganiseringen ett uttryck för att kvinnor har gemensamma intressen
att tillvarata. Dessa behöver inte gälla alla kvinnor utan endast kvinnokollek-
tiv.47

I studier av politik har frågan om det finns ett objektivt kvinnointresse
varit kontroversiell. Statsvetaren Anna Jónasdóttir har föreslagit att det objek-
tiva kvinnointresset skall tolkas utifrån latinets betydelse av ordet inter esse,
vilket är att vara ibland. Hon vill fokusera på formaspekten av begreppet till
skillnad från innehålls- eller konsekvensaspekten.48 Hon menar att kvinnor
har ett objektivt intresse att vara delaktiga i de sammanhang där framtiden
planeras. Kvinnor har haft ett intresse av att vara representerade i de politiska
partierna samt de parlamentariska och korporativa institutionerna.49 Det
objektiva intresset har manifesterats i, t.ex. kvinnolistor eller Kommittén för
ökad kvinnorepresentation, där kvinnor från olika politiska partier och andra
organisationer gemensamt arbetade för att öka sitt politiska inflytande och

46.  Edmund Dahlström, 1987, s 72; Christina Bergqvist, 1994, s 17.
47.  Beatrice Halsaa, ”Har kvinnor gemensamma intressen?”, i Kvinnovetenskaplig Tidskrift,

1987:4, s 43.
48.  Med innehålls- eller konsekvensaspekten menas innehållsliga objektiva intressen, t.ex.

kvinnors behov eller önskemål.
49.  Anna G. Jónasdóttir, Love Power and Political Interest. Towards a Theory of Patriarchy in

Contemporary Western Societies, Örebro 1991, Kapitel 7.
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deltagandet. Även statsvetaren Maud Eduards ansluter sig till Anna Jónasdót-
tirs definition och poängterar betydelsen av kvinnors kollektiva handlande.
Hon menar att det tycks som om kvinnors representation i offentligheten
bygger på att de är utestängda.50 Hon skriver:

[...] kvinnors kollektiva handlande som kvinnor, deras krav på att vara
samhällsvarelser, politiska aktörer med rätt att formulera kvinnors intres-
sen, hindras mer eller mindre aktivt. Kvinnor är utestängda från systemet
på grund av att de är kvinnor och därmed förstärks, ironiskt nog, deras
identitet som specifik könsgrupp. Men när kvinnor ”accepterar” denna
identitet och agerar kollektivt, finns det inget sätt för dem att ”inkluderas”
i sin egenskap av kvinnor.51

Halsaa har kritiserat Anna Jónasdóttir för hennes fokusering på formaspekten
av de objektiva kvinnointressena och menar att man både ska fokusera på for-
maspekten och innehållsaspekten. De innehållsliga objektiva kvinnointres-
sena är knutna till principiellt kvinnoarbete, som hon definierar som
födsloarbete. Hon skiljer mellan principiellt kvinnoarbete och faktiskt kvin-
noarbete därför att det senare utförs av kvinnor av socialt härledda skäl, men
kan lika väl utföras av män. Halsaa menar dock att det måste överlåtas till den
politiska arenan att bestämma innehållet i den praktiska politiken angående
det principiella kvinnoarbetet.52 Helga Maria Hernes har också påpekat att
kvinnor har vissa gemensamma intressen därför att de befinner sig i liknande
sociala positioner knutna till deras roller som mödrar, välfärdskonsumenter
eller yrkesarbetande.53

50.  Maud L. Eduards, ”Den feministiska utmaningen: Kvinnors kollektiva handlande”, i
Kontrakt i kris, Gertrud Åström & Yvonne Hirdman (red), Stockholm 1992; Maud
Landby Eduards, ”Att studera politik ur ett kvinnoperspektiv”, i Statsvetenskaplig tid-
skrift 1988:3, s 207–221; Maud L. Eduards, ”Against the Rules of the Game. On the
Importance of Women’s Collective Actions”, i Rethinking Change. Current Swedish Femi-
nist Research, Maud L. Eduards, Inga Elgquist-Saltzman, Eva Lundgren, Christina Sjö-
blad, Elisabeth Sundin & Ulla Wikander (red), Stockholm, Uppsala 1992; Maud
Landby Eduards, ”Politiken förkroppsligad”, i Politikens väsen. Idéer och institutioner i
den moderna staten, Björn von Sydow, Gunnar Wallin & Björn Wittrock (red), Stock-
holm 1993. Jmf: Drude Dahlerup, 2000, s 113.

51.  Maud L. Eduards, i Kontrakt i kris, Stockholm 1992, s 255.
52.  Beatrice Halsaa, 1987, s 54.
53.  Helga Maria Hernes, 1987, s 18, 21, 38, 71; Se även: Maria Oskarson & Lena Wängnerud,

”Vem representerar kvinnorna?”, i Vetenskapen om politik. Festskrift till professor emeritus
Jörgen Westerståhl, Bo Rothstein & Bo Särlvik (red), Göteborg 1996, s 199f.
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Statsvetaren Gun Hedlund tolkar Anna Jónasdóttirs angreppssätt och
vill beskriva kvinnors intressen som formell rätt till närvaro i politiken. Det är
ett normativt angreppssätt som har visat sig fruktbart i diskussionerna kring
kvinnorepresentationen. Hedlund beskriver dessutom kvinnors intressen som
”[…] möjlighet till en reell, kontrollerad närvaro där kvinnor själva avgör när
och hur de väljer att agera som intressegrupp och själva avgör vilka frågor
som är kvinnofrågor”.54 Jag kommer att ta fasta på detta i min studie. Kvin-
nors intressen är en empirisk fråga, vilket Hedlund påpekar. Jag menar i min
studie att de socialistiska kvinnorna företrädde sina särintressen och de bor-
gerliga sina, men när de agerade inom samma politiska områden uppfattar jag
det som ett kvinnointresse.55 Riksdagskvinnorna avgjorde då vilka frågor som
var kvinnofrågor. När de borgerliga och socialistiska kvinnorna däremot gick
samman och samfällt agerade i samma frågor tolkar jag det som att de före-
trädde ett gemensamt kvinnointresse. Kvinnorna valde då att agera som intres-
segrupp. Eftersom dessa gemensamma kvinnointressen skiftar över tid och
rum är det dock alltför vanskligt att benämna dem som objektiva.

Makt och kön

Yvonne Hirdman menar att de tidigare beskrivna två- och tredimensionella
maktansatserna kan användas för att beskriva maktförhållandet mellan
kvinna och man, men hon anser att makten mellan könen är en specifik
maktrelation som måste förstås just utifrån detta perspektiv. Hon vill inte
utöka de tre maktansatserna med en fjärde dimension utan utvecklar istället
teoretiska begrepp och diskussioner om makten mellan könen. Det är en
form av makt som är både generell och universell i tid och rum och för att
förstå den tecknar hon genussystemet.56

Genussystemet handlar om maktrelationen mellan mannen och kvin-
nan, om dess konsekvenser och räckvidd för hela det mänskliga projektet
både i historien och i nutid. Genussystemet är en ordningsstruktur av kön.
Den ena av genussystemets logiker är dikotomin, isärhållandet och den andra
är hierarkin. Isärhållandet finns överallt både i den fysiska och den psykiska
ordningen och är maktskapande. Isärhållandet skapas och omskapas genom
kulturell överlagring, social integration och genom socialisering. Hirdman
menar att varje tid har sitt sätt att skapa och omskapa isärhållandet. Varje tid

54.  Gun Hedlund, Det handlar om prioriteringar. Kvinnors villkor och intressen i lokal politik,
Örebro 1996, s 90.

55.  Anne Phillips, ”Introduction”, i Feminism and Politics, Anne Phillips (red), Oxford, New
York 1998, s 5.

56.  Yvonne Hirdman, ”Makt och kön”, i Maktbegreppet, Olof Petersson (red), Stockholm
1987, s 194.
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har sitt genuskontrakt. Genuskontraktet innehåller föreställningar om hur
man och kvinna ska vara, men är slutet mellan två ojämlika parter. Kontrak-
tet är uppdraget av den part som har makt att definiera den andre och ärvs
från en generation till en annan. Genuskontraktet är det som skapar ord-
ningen, men inneboende i det finns också frön till konflikter. Det skapar
balans, men ger även upphov till förhandling.57 Sedan demokratins införande
har det, enligt Hirdman, funnits ett antal genuskontrakt i Sverige. Under
1920-talet började det då rådande genuskontraktet undermineras av demo-
kratin.58 Lösningen på problematiken blev under 1930-talet husmoderskon-
traktet. Under 1960-talet började detta kontrakt ifrågasättas av den orsaken
att kvinnans underordning inte kunde accepteras och svaret blev ett jämlik-
hetskontrakt.59

Eftersom begreppet makt är starkt förknippat med begreppen man och
manlighet uppstår ett ytterligare problem då förhållandet mellan makt och
kön behandlas. Ekonomen Philippe Daudi skriver följande:

De flesta människor har en intuitiv uppfattning om vad maktbegreppet
står för: man associerar till styrka, ledarskap, auktoritet, kontroll och
påverkan. Man förbinder det också med roller som tyrann, diktator, kung,
ledare, härskare, general, undersåte och slav. Man ser det också som glo-
balt: den härskande klassen, de dominerande, eliterna, partiet, staten etc.60

Begreppen styrka, ledarskap och auktoritet associeras också med man och
manlig. En rad olika forskare har dessutom visat att begrepp som politiskt
deltagande, politiska aktörer, individualitet och medborgare associeras med
mannen.61 Väljarna har t.ex. färdiga föreställningar om vilka egenskaper man-
liga och kvinnliga politiker har. En manlig politiker uppfattas automatiskt
som mer kunnig och mäktig. Kvinnliga politiker i sin tur uppfattas som mer
kompetenta vad gäller exempelvis social- och utbildningspolitik.62

57.  Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s 49–55.

58.  Hirdman behandlar inte tiden innan demokratins genombrott i sin kontraktsteori, men
Maria Sjöberg har utvidgat teorin med en beskrivning av föregångaren till husmoder-
skontraktet som hon kallat husbondekontraktet. Se: Maria Sjöberg, ”Från husbonde-
kontrakt till jämställdhetskontrakt?” i Häften för kritiska studier, 2000:2, s 39–44.

59.  Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna i välfärdsstaten”, i Den svenska modellen, Per Thullberg &
Kjell Östberg (red), Lund 1994, s 180–190.

60.  Philippe Daudi, ”Maktens diskurs: Om begreppets genealogi och maktutredningens
möjligheter”, i Maktbegreppet, Olof Petersson (red), Stockholm 1987, s 168.
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Genussystemet liknar den två- och tredimensionella ansatsen såtillvida
att det tillhandahåller orsaksförklaringar till maktrelationen mellan könen.
Jag menar att det också behövs ändamålsförklaringar, som Walter Korpi
beskriver dem, för att förstå maktrelationen mellan könen och relationens
förändring över tid. Jag ska studera de lyckade kvinnliga politikernas karriär-
vägar och deras medvetna val av strategier, på enskild och kollektiv basis, för
att påverka politiken. För att göra detta behövs en komplettering av genussys-
temet.63 Det behövs en fokusering på de kvinnliga parlamentarikernas för-
måga att handla strategiskt och målinriktat som individer, men även som
kollektiv. Detta möjliggör att vi kan förstå förändringen i kvinnors politiska
deltagande över tid i den svenska tvåkammarriksdagen. För att förstå detta
måste man klargöra hur de kvinnliga politikerna lyckades utveckla maktre-
surser att förändra politiken och förbättra kvinnornas liv. Jag ser uppbyggan-
det av politiska kontakter och skapandet av samarbete i riksdagen som
strategier för att utveckla maktresurser i politiken. Därför är detta en central
del i undersökningen.

Aktör och struktur

Genussystemet är en fruktbar maktmodell därför att det lägger en teoretisk
grund för undersökningen av de kvinnliga parlamentarikerna. Det råder
inget tvivel om att kvinnor har varit utestängda från makten både formellt
och reellt i historien. Yvonne Hirdman ger med genussystemet både en teore-
tisk grund att stå på och de nödvändiga begreppen (dikotomin och mannen

61.  Kathleen B Jones, & Anna G. Jónasdóttir, ”Introduction: Gender as a Analytic Category
in Political Theory”, i The Political Interest of Gender, Developing Theory and Research
with a Feminist Face, Kathleen B Jones & Anna G. Jónasdóttir (red), London, Newbury
Park, New Dehli 1985, s 2; Carole Pateman, ”Feminism and democracy”, i Democratic
Theory and Practise, Graeme Duncan (red), New York, Melbourne, Cambridge 1983;
Anne Stevens, “Women, Politics and Government in Contemporary Britain, France and
Germany”, i Women, State and Revolution. Essays in Power and Gender in Europe since
1789, Sian Reynolds (red), Amherst 1987, s 135.

62.  Peter Esaiasson, ”Om behovet av kvinnliga politiska ledare”, i Vägval, Sören Holmberg
& Lennart Weibull (red), Göteborgs 1993, s 85–96. Jmf: Richard Matland, ”Kjønnsste-
reotype forestillinger om politikere: en eksperimentell studie av likestillingen i Norge”, i
Kønn og politikk, Nina C. Raaum (red), Bergen 1995, s 313f.

63.  Julia S. O’Connor, “Gender, Class and Citizenship in the Comparative Analysis of Wel-
fare State Regimes: Theoretical and Methodological Issues”, i Power Resources Theory
and the Welfare State. A critical Approach, Julia S. O’Connor & Gregg M. Olsen (red),
Toronto, Buffalo, London 1998, s 218f. Jmf: Barbara Hobson & Marika Lindholm, s
500f.
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som norm) för att kunna förklara genusstrukturen. För att fånga in de kvinn-
liga politikerna som aktörer i undersökningen behövs emellertid ett struktur/
aktörperspektiv. Detta perspektiv kan ge ett större utrymme till aktörers stra-
tegier och handlande inom politiken än vad genussystemet ger.

Historikern Christina Carlsson Wetterberg diskuterar Yvonne Hirdmans
och Joan W. Scotts resonemang kring kvinnors generella underordning, samt
kvinnors olikartade intressen och villkor.64 Hon efterlyser ett perspektiv som
både kan synliggöra variationer inom kvinnokollektivet samt kvinnors under-
ordning och vill problematisera kontextuella analyser. Hon menar att Hird-
mans operationalisering av sin teori genom genuskontrakten är komplicerad
eftersom genuskontraktsbegreppet är abstrakt. Carlsson Wetterberg vill inte
endast söka efter den kvinnliga underordningens minsta gemensamma näm-
nare utan vill att kvinnor och män ska ses som subjekt i en komplex historisk
kontext. Hon vill också synliggöra variationer mellan kvinnogrupper och
kvinnors förhållande till olika makthierarkier. Genus är för Carlsson Wetter-
berg en viktig analytisk kategori i ett aktörsinriktat perspektiv.65

Christina Bergqvist har en liknande utgångspunkt och menar att ett
struktur/aktörperspektiv ger ett större utrymme åt kvinnor och män som
aktörer. Aktörerna är visserligen begränsade av och ingår i olika könsbe-
stämda system, men inom dessa kan de under vissa förhållanden medvetet
förändra de strukturella förhållandena.66 Bergqvist bygger sitt struktur-aktör-
perspektiv på statsvetaren Bo Rothsteins aktör-strukturansats.67 Rothstein pre-
senterar en operationalisering av aktör-strukturansatsen för att underlätta
empiriska undersökningar av politiska företeelser i samhället. Rothstein är
skeptisk till de ansatser som endera är strukturinriktade eller aktörsinriktade
därför att aktörsperspektivet har litet förklaringsvärde, medan strukturper-
spektivet är komplicerat och svårfångat. Han är även tveksam till strukturper-
spektivets förklaringsvärde vad gäller förändringar i samhället. Dessutom har
vissa skolbildningar valt att förse strukturer med egna medvetanden och
behov, vilket enligt Rothstein är ohållbart. Han vill skapa en aktör-struktu-
ransats för att tydliggöra sambandet mellan de två perspektiven.68 Rothstein

64.  Christina Carlsson Wetterberg, ”Från patriarkat till genussystem – och vad kommer
sedan?”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992:3, s 34–48. Jmf: Gro Hagemann & Klas
Åmark, ”Från ”husmoderskontrakt” till ”jämställdhetskontrakt”. Yvonne Hirdmans
genusteori”, i Häften för kritiska studier, 2000:2, s 12f. Hagemann och Åmark föreslår en
tredje logik i Hirdmans genussystem, nämligen rangordningens logik.

65.  Christina Carlsson Wetterberg, 1992, s 36–46.
66.  Christina Bergqvist, 1994, s 22.
67.  Bo Rothstein, ”Aktör-Strukturansatsen: Ett metodiskt dilemma”, i Statsvetenskaplig tid-

skrift, 1988:1, s 27–40.
68.  Ibid, s 29.
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påpekar dock att politiska system i allmänhet är hårt strukturerade och att
möjligheten för aktörsbestämda förändringar är mycket små. De politiska
aktörernas handlingsutrymme är begränsat därför att den institutionella poli-
tiska ordningen är given och i normala fall är det svårt att i grunden förändra
det politiska systemets struktur. Politiska system förändras emellertid och det
beror enligt Rothstein på att vissa speciella perioder, som utmärks av stegrade
ekonomiska och sociala motsättningar eller kriser, ger aktörer möjligheter att
förändra förutsättningarna för det politiska spelet. Han kallar dessa speciella
perioder för formativa moment i den politiska historien och dessa känneteck-
nas av att de existerande politiska institutionerna inte kan hantera kriserna.
Under dessa kriser kan centralt placerade politiska aktörer spela en avgörande
roll i utformandet av de framtida politiska institutionerna.69

För att klargöra sambanden mellan de strukturella förklaringarna och
aktörsförklaringarna har Rothstein några metodologiska rekommendationer.
Han föreslår, liksom statsvetaren Lennart Lundquist att jämförande under-
sökningar samt undersökningar över tid bör användas i studier av politik för
att kunna fånga in de två perspektiven.70 Rothstein menar dock att det inte är
tillräckligt utan att forskaren dessutom bör inrikta sig på att studera de avvi-
kande fallen. Fruktsamma resultat nås genom att studera de som utifrån en
teoretiskt bestämd strukturell analys handlar annorlunda. Hur handlar dessa
individer eller kollektiv annorlunda och varför? De avvikande fallen bör dess-
utom jämföras med normalfall över tid. Slutligen föreslår Rothstein att man
bör studera de olika politiska strukturerna: valordning, partisystem, etc.71

Jag kommer att hålla mig till Rothsteins rekommendationer och göra en
jämförande studie över tid. De kvinnliga riksdagsledamöterna ska jämföras
med de manliga. Kvinnorna ska alltså jämföras med normalfallen. Den kon-
stitutionella ramen i Sverige var i stort sett oförändrad under perioden 1922–
70. Sverige hade ett proportionellt valsystem med partilistor där kandidaterna
utsågs i flermansvalkretsar. Detta system gynnar generellt kvinnor att bli
valda till de politiska församlingarna. Rekryteringsprocessen till riksdagen
öppnades dock upp för kvinnorna först under 1970-talet och den föränd-
ringen berodde dessutom på andra faktorer än den konstitutionella ramen,
däribland kvinnornas politiska mobilisering samt kvinnornas integrering i
partierna och fackföreningsrörelsen.72

69.  Bo Rothstein, Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk
politik, Stockholm 1992, s 17f. För diskussioner kring Rothsteins ansats se t.ex: Arne Jar-
rik & Johan Söderberg, ”Aktörsstrukturalismen: ett nytt hugg på humanvetenskapens
gordiska knut”, i Historisk tidskrift, 1991:1, s 70ff; Björn Johnson, ”Aktörer, strukturer
och sociala konstruktioner”, i Statsvetenskaplig tidskrift, 2001:2.

70.  Lennart Lundquist, ”Aktörer och strukturer”, i Statsvetenskaplig tidskrift, 1984:1, s 20.
71.  Bo Rothstein, 1988, s 35–38.
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Metod och källor

Den kollektiva biografin är den övergripande metoden för undersökningen.
Enligt historikern Lawrence Stone kan man genom en analys av en grupp his-
toriska aktörer och deras liv undersöka gemensamma bakgrundskarakteris-
tika. Genom att identifiera en grupp som kan studeras och ställa en rad frågor
om gruppens liv, giftermål och familj, sociala och socioekonomiska här-
komst, utbildning, yrke o.s.v. kan likheter och skillnader bland individerna i
gruppen identifieras. Två viktiga historiska problem kan undersökas. Dels
undersöks rötterna till en grupp människors politiska handlande och intres-
sen, dels undersöks samhällets sociala förändring över tid. För att utföra en
sådan studie behövs en grupp som är väl dokumenterad och politiska eliter
har därför visat sig vara speciellt lämpade för den kollektivbiografiska meto-
den.73 Metoden har dock använts på andra grupper än eliter.74 Stone påpekar
att den kollektiva biografins styrka ligger i studier av små väl avgränsade
grupper, över inte alltför långa tidsperioder.75

Den gemensamma nämnaren för avhandlingen är de kvinnliga riksdags-
ledamöterna. Deras vägar till riksdagen ska studeras, men framför allt deras
karriär i riksdagen. Genom den kollektivbiografiska metoden samlas levnads-
beskrivningar om kvinnorna och deras politiska karriärer som lämnar infor-
mation om hur de tog sig till riksdagen och hur deras tid i riksdagen såg ut.
Genom denna samling beskrivningar ska faktorer sökas som ligger bakom
skillnader och likheter bland kvinnorna från de olika partierna och skillnader
och likheter bland riksdagskvinnor och -män. De kvinnliga politiker som val-
des in i tvåkammarriksdagen under dess femtio sista år var 137 stycken. Inled-
ningsvis  var tanken att  göra en komparation av de l iberala  och
socialdemokratiska riksdagskvinnorna, men eftersom det totala antalet

72.  Christina Bergqvist, 1994, s 56–72.
73.  Lawrence Stone, The past and the present, Boston, London, Henley 1982, s 45–59; Law-

rence Stone, “Prosopography”, i Dædalus, 1971:1, s 46. Se t.ex: David Gaunt, Utbildning
till statens tjänst. En kollektivbiografi av stormaktstidens hovrättsauskultanter, Uppsala
1975. s 29f.

74.  Se t.ex: Per-Olof Grönberg, Learning and Returning. Return Migration of Swedish Engine-
ers from the United States, 1880–1940, Umeå 2003; Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor.
Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden, Umeå 1999; Thomas
Kaiserfeld, Vetenskap och karriär. Svenska fysiker som lektorer, akademiker och industrifors-
kare under 1900-talets första hälft, Lund 1997; Ingrid Lomfors, Förlorad barndom, åter-
vunnet liv. De judiska flyktingbarnen från Nazityskland, Göteborg 1996; Jonny Hjelm,
Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk förändring, Lund 1991;
Marja Taussi Sjöberg, Dufvans fångar. Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige,
Stockholm 1986.

75.  Lawrence Stone, 1982, s 69.
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kvinnliga ledamöter är litet ska samtliga kvinnor som suttit i tvåkammarriks-
dagen innefattas. Det blir emellertid svårare att komma fram till generella
resultat vad gäller de mindre partierna av den orsaken att antalet riksdags-
kvinnor var så få.

Jag har valt att diskutera källmaterialet och precisera min undersöknings-
metod i avhandlingens empiriska kapitel eftersom studien bygger på olika
typer av källmaterial. I studien används alltifrån offentligt tryck till intervjuer
och kvantitativa data varvas dessutom med en kvalitativ metod. Övergri-
pande kan sägas att en kvantitativ studie genomförs där samtliga 137 kvinnor
som satt i riksdagen under åren 1922–70 studeras. I denna undersökning ska
uppgifter ur biografiverket Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och
valkretsar, sammanställas. Sammanställningen jämförs sedan med uppgifter
ur översiktsverket Samhälle och riksdag, där tvåkammarriksdagens samman-
sättning och utveckling beskrivits.76 Omfattningen av kvinnornas arbete i
riksdagen undersöks dessutom utifrån riksdagstrycket och här står kvinnor-
nas motioner i fokus, men även antalet interpellationer studeras. Riksdagens
struktur ställs mot kvinnorna som aktörer för att tydliggöra sambandet mel-
lan aktör och struktur.

För att studera riksdagskvinnornas arbete och samarbete i riksdagen och
deras bild av det politiska livet skall en kvalitativ textanalys göras. I denna del
av studien kommer undersökningen att koncentreras till ett mindre antal
kvinnor och deras efterlämnade material. Häri ligger en svaghet eftersom de
ledande kvinnopolitikerna har efterlämnat material, medan de mindre
bemärkta är svårare att skildra. I den kvalitativa undersökningen måste därför
olika typer av källmaterial användas.

I studien av riksdagskvinnornas intressen och arbetsformer samt deras
strategiska handlande skall återigen motioner användas, men också riksda-
gens protokoll där förhandlingarna i kamrarna finns nedtecknade och riks-
dagsgruppernas material. Motionerna nyttjas i studien av kvinnornas
samarbete i riksdagen, men material ur de olika partiernas kvinnoförbunds
arkiv kommer också studeras i denna del av undersökningen och då ska riks-
organisationerna stå i fokus. En ytterligare organisation som kommer ifråga i
denna del av studien är den partipolitiskt obundna organisationen, Kommit-
tén för ökad kvinnorepresentation. I undersökningen av riksdagskvinnornas

76.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1–5, Anders Norberg,
Anders Tjerneld & Björn Asker (red), Stockholm 1985–1992; Samhälle och riksdag, del 1–
5, Arthur Thomson (red), Stockholm 1966.
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bild av parti- och riksdagsarbetet kommer självbiografier, som några av riks-
dagskvinnorna har skrivit, till användning. Denna del av undersökningen ska
dock till största del baseras på intervjuer av några av tvåkammarriksdagens
kvinnliga politiker.

Avgränsningar

Undersökningsperioden tar sin början i och med att de första kvinnorna tog
plats i den svenska riksdagen 1922 och avslutas när tvåkammarriksdagen
avskaffades år 1970.77 Rösträttsrörelsen och vägen till de första demokratiska
riksdagsvalen hamnar därför utanför min tidsram.78 Orsakerna till den, under
perioden fram till 1970, långsamt ökande kvinnorepresentationen studeras
inte heller här.79

I denna studie står riksdagskvinnorna i centrum. Jag ska inte studera
männen i riksdagen utan de fungerar som en fond till min studie. Kvinnornas
arbete ska ställas mot männens politiska historia som redan finns beskriven i
många vetenskapliga verk. I undersökningen är det vidare individerna som
står i fokus, inte partiernas eller kvinnoförbundens arbete och inte heller väl-
jarna.80

77.  Kvinnor invalda i Sveriges riksdag under 1970-talet och framåt finns skildrade i t.ex:
Christina Bergqvist 1994; Lena Wängnerud, Kvinnorepresentationen. Makt och möjlighe-
ter i Sveriges riksdag, Lund 1999; Lena Wängnerud, 1998; Maria Oskarson & Lena
Wängnerud, Kvinnor som väljare och valda. Om betydelsen av kön i svensk politik, Lund
1996.

78.  Se t.ex: Bertil Björkelid, Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttskvinnorna och deras metoder
som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–1921, Uppsala 1982; Christina Flo-
rin & Josefin Rönnbäck, ”Gamla och nya rum i politiken. Kvinnorösträttsrörelsen som
bildningsprojekt”, i Rösträtten 80 år, Christer Jönsson (red), Stockholm 2001; Josefin
Rönnbäck, ”Rösträttsrörelsens kvinnor – i konflikt och i samförstånd”, i Kvinnoveten-
skaplig tidskrift, 2000:4, s 29–50; Josefin Rönnbäck, ”Dubbla strategier – med och utan
män i kampen för kvinnors rösträtt”, i Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150
år, Yvonne Svanström & Kjell Östberg (red), Stockholm 2004, s 85–115; Christina Flo-
rin, ”Män som strategi: Rösträttskvinnornas informella vägar till det politiska medbor-
garskapet”, i Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år, Yvonne Svanström &
Kjell Östberg (red), Stockholm 2004, s 53–83.

79.  Se t.ex: Lena Wängnerud, 1998; Lena Wängnerud, 1999; Christina Bergqvist, 1994.
80.  Se t.ex: Kjell Östberg 1997; Svante Ersson & Jessika Wide, ”Valdeltagandet i Sverige:

Variation i tid och rum”, i Rösträtten 80 år, Christer Jönsson (red), Stockholm 2001.
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Undersökningen kommer inte beröra de kvinnor som inte lyckades så väl
som riksdagskvinnorna gjorde i sitt partiarbete. Det hade varit givande att
även studera de mindre lyckade politikerna eftersom det fanns kvinnor som
blev listade på valsedlarna, men inte valdes in i riksdagen.81 En jämförelse
mellan de lyckade och mindre lyckade kvinnopolitikerna hade varit intres-
sant, men undersökningen skulle då bli alltför omfattande.

Några kvinnopolitiker som utan tvivel var framgångsrika var Karin
Kock, Hildur Nygren, Ulla Lindström, Alva Myrdal och Camilla Odhnoff
som samtliga var ministrar i olika socialdemokratiska regeringar.82 Dessa
kvinnor ingår emellertid endast i min undersökning när de agerade som riks-
dagsledamöter eftersom jag inte undersöker kvinnorna i regeringen. Jag
undersöker inte heller riksdagskvinnornas lokalpolitiska och fackliga arbete.83

Hur riksdagskvinnorna kvalificerade sig till riksdagsuppdraget undersöks
dock.

Disposition

I avhandlingens andra kapitel behandlas de fem första riksdagskvinnorna och
deras tre första år i riksdagen. Deras vägar till och arbete i riksdagen studeras.
Kapitlet fungerar som en bakgrund till avhandlingen och den kollektivbio-
grafiska metoden. I kapitel tre undersöks samtliga kvinnors bakgrund och
vägar till riksdagen under perioden 1922–70. Här studeras kvalifikationerna
hos de kvinnor som gjorde karriär i politiken. I kapitel fyra visas vilka makt-

81.  En statlig utredning från år 1958 (SOU 1958:6) visade, t.ex. att kvinnor oftast placerades
så långt ner på vallistorna att de inte kunde inväljas i de politiska församlingarna. De
placerades ofta på den plats på valsedeln som var närmast efter valbar plats. Se t.ex:
Christina Bergqvist, 1994, s 37; Ellenor Öström, att (undvika att) välja kvinnor, (opubli-
cerad c-uppsats), Historiska institutionen, Stockholms universitet 1996.

82.  Alva Myrdal är den mest omskrivna av de fem. Den senaste biografin om henne är: Ker-
stin Vinterhed, Kärlek i tjugonde seklet. En biografi över Alva och Gunnar Myrdal, Stock-
holm 2003. Mikael Sjögren har i några artiklar behandlat Ulla Lindström. Se t.ex:
Mikael Sjögren, "Statsrådet och genusordningen. Ulla Lindström 1954–1966”, i Historisk
tidskrift, 2003:1, s 5–28; Mikael Sjögren, ”Familjen i servicedemokratin – Ulla Lindström
som familjeminister 1954–1966”, i Socialvetenskaplig tidskrift 2003:1, s 66–89. Kirsti Nis-
kanen arbetar för närvarande med projektet: ”Karin den första – en biografisk studie om
nationalekonomen, kvinnoaktivisten, skribenten Karin Kock”. Karin Kock var statsråd,
men aldrig riksdagsledamot. Hildur Nygren och Camilla Odhnoff finns endast behand-
lade i några enstaka kortare biografiska artiklar. Camilla Odhnoff var heller aldrig riks-
dagsledamot.

83.  Se t.ex: Ylva Waldemarson, Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse. LOs Kvin-
noråd och makten att benämna 1898–1967, Stockholm 2000; Gunnela Björk, 1999; Kjell
Östberg, ”Män, kvinnor och kommunalpolitik under mellankrigstiden”, i På tröskeln till
välfärden, Marja Taussi Sjöberg & Tinne Vammen (red), Stockholm 1995.
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positioner kvinnorna innehade under tvåkammarriksdagens tid och utveck-
lingen över tid. I kapitel fem undersöker jag deras arbete och intressen i
riksdagen. I avhandlingens sjätte kapitel undersöks de kvinnliga ledamöternas
samarbetsformer under perioden 1922–70 och i vilka frågor kvinnorna hade
gemensamma kvinnointressen. Kvinnorna i riksdagen studeras, men också
deras länkar till kvinnoförbunden. I avhandlingens sjunde och sista empiriska
kapitel undersöks de kvinnornas uppfattning om riksdagsarbetet och partiar-
betet. I det åttonde och sista kapitlet diskuteras de kvinnliga riksdagsledamö-
terna som aktörer i den manligt präglade riksdagens maktstruktur.
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II

Kvinnliga pionjärer i Sveriges riksdag 1922–1924

”Jag älskar att tro att inom svenska Riksdagen aldrig på allvar ska blifva
fråga om att indraga qvinnan i det politiska lifvet.”1

Orden är landshövdingen och f.d. civilministern Axel Bergströms och han
uttalade dem i riksdagens första kammare 1891. Hans önskan infriades inte,
men det tog hela trettio år innan de första kvinnorna invaldes i riksdagen i
valet hösten 1921.

Efter högerns nederlag i andrakammarvalet hösten 1917 utsåg kungen
Nils Edén, liberalernas ledare, till statsminister och han bildade en majoritets-
regering som bestod av liberaler och socialdemokrater. Under våren 1918 lade
regeringen fram en proposition om kvinnlig rösträtt vid andrakammarval och
kommunala val och regeringen ville samtidigt avskaffa den graderade kom-
munala rösträtten och bolagens rösträtt, men förslaget föll i första kammaren.

Under trycket från omvärldskrisen, revolutionerna i Ryssland, inbördes-
kriget i Finland, men framför allt oroligheterna i Tyskland, lades hösten
samma år en proposition om allmän och lika kommunal rösträtt för alla
svenska medborgare. För att vara röstberättigad fordrades att man var med-
lem av en kommun och fyllt 21 år senast året innan. Undantagna var omyn-
digförklarade, de i konkurstillstånd, och de som dömts att förlora rösträtten
och för rösträtt krävdes också att vara taxerad till kommunalskatt. I riksdags-
behandlingen föreslogs att kommunalskattestrecket skulle slopas och att röst-
rättsåldern skulle vara 23 år. Ett begränsat utskylds- och fattigvårdstreck lades
till propositionen och i valen till landstingen höjdes rösträttsåldern till 27 år.
Denna gång godkände riksdagen förslaget utan större debatt.

För att de nya kommunala rösträttsbestämmelserna skulle få ett snabbt
genomslag utlystes nyval 1919 till kommunala representativa församlingar och
första kammaren samt nyval till både första och andra kammaren genomför-
des 1921. Sveriges kvinnor fick samma kommunala rösträtt som män 1918,

1.  FK:s protokoll 1891, tredje band 3, nr 33, s 3. Bergström representerade första kammarens
minoritetsparti och Örebro län.
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samma politiska rösträtt 1921 och blev samtidigt valbara, men redan tidigare
hade kvinnor kunnat delta i de kommunala valen om de var skattskyldiga till
kommunen och inte föll för några av de andra strecken. I de kommunala
valen 1919 och i andrakammarvalen 1921 tillämpades de nya bestämmelserna
första gången och fem kvinnor invaldes i riksdagen.2 De fem var Kerstin Hes-
selgren, Elisabeth Tamm, Agda Östlund, Nelly Thüring och Bertha Wellin.3

De fem första riksdagskvinnorna

Den svenska riksdagens första kvinnor hade olika social bakgrund och deras
utbildnings- och yrkesbanor skilde sig åt, men gemensamt för dem var att de
alla hade en gedigen politisk bakgrund.

Kerstin Hesselgren föddes 1872 i Torsåker, Gävleborgs län som dotter till
en provinsialläkare. Hon hade en fullödig utbildning bakom sig både som
sjuksköterska, fältskär, skolkökslärarinna och diplomerad sanatary-inspector.
Hesselgren var ogift och hade inga barn. I början av sin karriär förestod hon
Högre folkskolans hushållsskola för flickor i Stockholm och under åren
1906–13 var hon ordförande i Svenska skolkökslärarinnornas förening. Under
perioden 1912–34 var Hesselgren statens yrkesinspektris och dessförinnan
hade hon varit både bostads- och skolköksinspektris i Stockholm. Hon var
dessutom expert vid Internationella arbetsorganisationens konferenser åren
1919–46. Hesselgren representerade det liberala samlingspartiet, och invaldes i
första kammaren. Hon var en ledande profil i frisinnade kvinnors riksför-
bund och en förgrundsfigur för hela kvinnorörelsen. Under riksdagsåren kom
hon dessutom att vara medlem i en rad olika föreningar, som Svenska fören-
ingen för Nationernas förbund, Kvinnoorganisationernas utskott för mellan-
folkliga frågor och Svenska föreningen för psykisk hälsovård. Hon kom
dessutom att vara ledamot och sakkunnig i olika kommissioner och utred-
ningar, t.ex. kommissionen för utarbetande av lagar om försäkring för olycks-
fall i arbetet, moderskapsunderstödssakkunniga och kvinnoarbetskommittén.4

Elisabeth Tamm valdes in i andra kammaren och representerade också
liberala samlingspartiet och var liksom Kerstin Hesselgren en av de ledande
inom frisinnade kvinnors riksförbund. Tamm valdes in i riksdagen från en
kvinnolista. Hon föddes 1880 i Julita i Södermanland och var godsägardotter
och sedan godsägare. Hennes mor Emma Åkerhielm af Margretelund var fri-
herrinna. Hennes far, August Tamm, satt i riksdagen under åren 1900–05 för

2.  Nils Stjernquist, Tvåkammartiden. Sveriges riksdag 1867–1970, Stockholm 1996, s 83–91.
3.  Christina Bergqvist, 1994, s 34.
4.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s

107f.
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första kammarens minoritetsparti. Hon var förutom godsägare också medar-
betare i tidskrifterna Tidevarvet och Vi kvinnor. Tamm var också ogift och
hade inga barn. Hon hade varit aktiv inom kommunalpolitiken i Julita och
under åren 1919–30 var hon landstingsman för Södermanlands län. Tamm
kom under åren 1922–31 att vara ordförande i Södermanlands läns frisinnade
kvinnors riksförbund och ledamot av styrelsen och verkställande utskottet för
frisinnade kvinnors riksförbund 1922. Hon blev sekreterare i svenska kvinnors
vänsterförbund 1931. Tamm var en av initiativtagarna och ordförande i styrel-
sen för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad (hennes gods).5

Agda Östlund, representant för socialdemokraterna, valdes in i andra
kammaren och var aktiv inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Öst-
lund föddes i Köping 1870 och hennes far var arbetare. Östlund var gift med
en järnarbetare och paret hade en dotter som var 24 år då Östlund invaldes i
riksdagen. Östlund arbetade som sömmerska i Köping 1886–96 och i Stock-
holm under åren 1898–1912. Innan hon invaldes i riksdagen hade hon haft
kommunala uppdrag och uppdrag inom utredningsväsendet. Hon var leda-
mot av Stockholms pensionsnämnd åren 1913–17, fattigvårdsstyrelsen 1915–32,
hyresnämnden 1917–23 och skolrådet 1920–23. Östlund hade varit ordförande
i Stockholms allmänna kvinnoklubb 1904–05 och hade även varit ledamot av
verkställande utskottet i socialdemokratiska kvinnokongressen 1908, ordfö-
rande 1911–14 och sekreterare 1914–20. Perioden 1920–36 var hon ledamot av
styrelsen för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och i Stockholmsdi-
striktet blev hon ordförande 1932–33.6

Den andra kvinnan med bakgrund inom den socialdemokratiska kvin-
norörelsen var Nelly Thüring, född i Vankiva i Kristianstads län 1875.
Thüring var dotter till en åbo, eller hemmansbrukare. Hon var utbildad vid
handelsskola och arbetade som affärsbiträde och kassörska, men senare bör-
jade hon arbeta som fotograf. Under åren 1903–17 var hon gift med redaktö-
ren Johan Göransson, men när hon valdes in i riksdagens andra kammare var
hon frånskild. Thüring hade inte några barn. Hon var agitator för Sveriges
socialdemokratiska kvinnoförbund. Under perioden 1917–20 hade hon suttit
i Göteborgs stadsfullmäktige och hade också varit ledamot av livsmedels-
nämnden 1917–18 och barnavårdsrådet 1919–20.7

5.  Ibid, s 398.
6.  Ibid, s 198.
7.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 4, Stockholm 1990, s

162.
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Den femte kvinnan var Bertha Wellin som invaldes i andra kammaren
och representerade lantmanna- och borgarpartiet, senare högern. Hon var en
av initiativtagarna till och ledarna av Svenska sjuksköterskeföreningen som
bildats 1910. Wellin föddes i Torslunda i Kalmar län 1870 som dotter till en
kronofogde. I Kalmar läste hon vid elementarläroverket för kvinnor och där-
efter utbildade hon sig till sjuksköterska vid Sophiahemmet i Stockholm.
Efter utbildningstiden var hon sjuksköterska i Kalmar, Falun och vid Serafi-
merlasarettet i Stockholm. Dessutom var Wellin ledamot av styrelsen för
Svenska sjuksköterskeföreningen 1910 och redaktör för dess tidning perioden
1911–30. År 1914 valdes hon till ordförande i föreningen, ett uppdrag hon
innehade till 1933. Hon var även ledamot av International Council of Nurses.
Också hon hade partiuppdrag samt kommunala uppdrag innan hon valdes in
i riksdagen. Hon var ledamot av styrelsen för allmänna valmansförbundet i
Stockholm 1915 samt i arbetsutskottet 1919 och även ledamot och vice ordfö-
rande av allmänna valmansförbundets centrala kvinnoråd 1920. Efter sin riks-
dagstid kom hon att väljas in i allmänna valmansförbundets arbetsutskott.
Hon satt i Stockholms stadsfullmäktige 1912–27 och var dessutom ledamot av
hälsovårdsnämnden 1919–29. Wellin var ogift och hade inga barn.8

Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Agda Östlund och Nelly Thüring
hade alla sina rötter i kvinnorörelsen. Bertha Wellin däremot hade varit aktiv
inom allmänna valmansförbundet. Hon hade dock, liksom de andra kvin-
norna, uppburit kommunalpolitiska uppdrag innan inträdet i riksdagen.
Hesselgren hade inte varit aktiv inom kommunalpolitiken, men hon hade
varit fackligt aktiv tillika aktiv inom kvinnorörelsen. De var alla bekanta med
den politiska miljön i Sverige, men inte med den svenska riksdagen.

Svenska riksdagen

Under åren 1867–1970 bestod den svenska riksdagen av två kamrar. Första
kammaren valdes indirekt via landstings- och kommunalfullmäktige enligt
ett rullande schema med åttaåriga mandatperioder fr.o.m. 1924 och andra
kammaren sattes samman i direkta val vart fjärde år. Mandatperioderna för-
längdes 1919 från tre till fyra år i andra kammaren och från sex till åtta år i för-
sta kammaren 1921.9

8.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 188.
Högern samlades i en partigrupp 1935. Innan dess samlades första kammarens konserva-
tiva ledamöter i nationella partiets grupp, medan andra kammarens ingick i lantmanna-
och borgarpartiets grupp. Jag kommer dock att använda partibeteckningen högern även
innan grupperna gick samman.

9.  Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 96; Nils Stjernquist, 1996, s 108.
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Det var ett parlament med två helt likställda kamrar. Riksdagen hade ett
antal gemensamma utskott med lika många medlemmar från vardera kam-
maren och förslagen behandlades samtidigt i båda kamrarna och samman-
jämkades om så behövdes, annars hölls gemensam votering i vissa frågor.
Relationen mellan regeringen och de två kamrarna var densamma. Första
kammaren ansågs emellertid statusmässigt stå främst, men en förskjutning
skedde dock mot andra kammaren fr.o.m. mitten av 1900-talet.10

För att vara valbar till tvåkammarriksdagen 1921 måste man först och
främst vara röstberättigad och för första kammaren gällde dessutom att man
måste vara 35 år fyllda senast valdagen och ha en beskattningsbar inkomst om
minst 3 000 kronor, eller ett fastighetsinnehav taxerat till 50 000 kronor. År
1953 sänktes valbarhetsåldern till nivå med andra kammarens som sammanföll
med rösträttsåldern som fastställts till 23 år i och med rösträttsreformen. Den
höjdes till 25 år 1937, men sänktes igen till 23 år 1949. Andrakammarledamö-
terna måste dessutom vara bosatta inom sin valkrets, medan bostadsbandet
inte tillämpades för första kammaren. Detta var viktigt så länge en valbar-
hetscensus gällde.11 Census för valbarhet till första kammaren avskaffades
1933. Trots stigande inkomstnivåer och fallande penningvärde hade det verkat
som ett hinder för många kandidater att väljas in i första kammaren och då
speciellt för kvinnorna. Eftersom bostadsbandet saknades i första kammaren
gjorde partierna ibland plats för kända politiker, men med åren blev det dock
mindre vanligt att utbor invaldes i första kammaren.12

Riksdagsarbetet

Från och med representationsreformen 1866 sammanträdde riksdagen varje år
och 1918 bestämdes att riksdagens ledamöter skulle samlas den 10 januari
varje år. Lagtima riksdagen hade rätt att vara samlad i fyra månader, men
kunde upplösas om den själv begärde, eller om kungen förordnade om nyval.
Mellan de lagtima mötena kunde kungen sammankalla till urtima riksdag
och det gjordes under några extraordinära perioder, däribland under åren
1939 och 1940. De lagtima riksdagarna blev längre med åren därför att arbetet
vanligen inte var avslutat efter fyra månader. Ledamöterna fick dock endast
ersättning för fyra månader under lagtima riksdag, men under andra världs-
kriget, 1941, ändrades ersättningsreglerna så att arvode utgick varje månad

10.  Nils Stjernquist, 1996, s 339; Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 96.
11.  Census avser regler om inkomst och förmögenhet som villkor för valbarhet och rösträtt.

För att inväljas i första kammaren måste man uppfylla krav om en viss beskattningsbar
inkomst, eller ett fastighetsinnehav till ett visst värde.

12.  Nils Stjernquist, 1996, s 102f.
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under arbetstiden. Metoden att sammankalla urtima riksdagar undveks häri-
genom och systemet med att ha en riksdag samlad hela året började användas.
Riksdagen sammankallades efter vårsessionens slut om så behövdes. Höstses-
sioner sammankallades därefter varje år utom 1947 och systemet med vår- och
höstsessioner grundlagsfästes 1949. Riksdagens vårsession skulle vara mellan
den 10 januari och den 31 maj, medan höstsessionen kunde sammankallas
efter den 15 oktober och avslutas senast den 31 december.

Kungen utsåg talmän och vice talmän för kamrarna, men efter grund-
lagsändringen 1921 fick kamrarna 1922 rätt att välja sina talmän och vice tal-
män. Antalet vice talmän var två i vardera kammaren och en tradition
utvecklade sig i utnämnandet till dessa uppdrag.13

Det fanns ett omfattande regelverk för riksdagens arbete. Vissa av de
grundläggande reglerna fanns upptagna i regeringsformen, medan en stor del
av arbetet var reglerat i riksdagsordningen. Under åren gjordes försök att
reformera arbetsformerna och ändringar gjordes i regeringsformen, riksdags-
ordningen, riksdagsstadgan och kamrarnas ordningsstadgor. Arbetssituatio-
nen i riksdagen ändrades mycket beroende på den offentliga sektorns
expansion under 1900-talet, vilken ledde till att riksdagsarbetet senare blev ett
helårs- och heltidsarbete. Under åren ökade alltså arbetsbelastningen för leda-
möterna och det gällde speciellt de från de små partierna av den anledningen
att de inte hade många ledamöter att fördela arbetet mellan.14

Utskotten i riksdagen

Den svenska riksdagens utskottsväsende var unikt i världen. Alla ärenden
måste beredas i utskotten före avgörandet och vid varje riksdag skulle ett antal
ständiga, gemensamma och i grundlag uppräknade och till sitt kompetens-
område bestämda utskott med lika många ledamöter från vardera kammaren
finnas.15

Fördelningen av utskottsplatserna var proportionell och inom riksdags-
grupperna nominerades och valdes riksdagsledamöterna till de platser som
partiet erhållit. Riksdagsledamöterna rangordnades framför allt efter hur
många år de suttit i riksdagen, den s.k. anciennitetsprincipen, men det var
även en fördel att vara ung vid invalet i riksdagen. Ledamöternas yrke och

13.  Ibid, s 141–145. Första kammaren utsåg en talman från det största borgerliga partiet, en
av de vice talmännen var socialdemokrat och sedan 1929 var den andre bondeförbun-
dare. I andra kammaren utsågs talmännen bland socialdemokraterna, medan de vice tal-
männen utsågs bland de borgerliga ledamöterna.

14.  Ibid, s 138–144.
15.  Nils Stjernquist, 1996, s 153; Agne Gustafsson & Carl Gustaf Carlsson, ”Anciennitets-

principen och utskottsväsendet”, i Statsvetenskaplig tidskrift, 1968:2, s 139.
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utbildning var också viktiga faktorer för vilken plats de tilldelades av sin par-
tigrupp. Till utrikesutskottet valdes emellertid oftast partiernas och parti-
gruppernas ledare samt andra framstående män. Det tog i allmänhet många
år innan en ledamot fick en ordinarie plats i något utskott med undantag för
allmänna beredningsutskottet och det gällde både första och andra kamma-
rens ledamöter med en något högre riksdagsålder för andrakammarledamö-
terna.16 Suppleanter kunde närvara vid utskottens sammanträden även då de
inte tjänstgjorde, men satt då inte vid sammanträdesbordet utan vid väggen
och kunde varken delta i diskussioner, eller voteringar.17

Propositioner och motioner

Ärenden kunde väckas av regeringen, vissa riksdagsutskott, enskilda riksdags-
ledamöter och riksdagens verk. Regeringens förslag kallas propositioner och
det var en plikt för regeringen att i samband med riksdagens öppnande över-
lämna en statsverksproposition. För övriga propositioner fanns inga tidsangi-
velser och det försvårade riksdagens arbetsplanering eftersom många
propositioner avlämnades sent. Till riksdagsordningen fogades därför 1918 en
bestämmelse om att propositioner måste lämnas till riksdagen inom sjuttio
dagar efter riksdagens öppnande, om inget extraordinärt hände. Perioden
begränsades till sextio dagar fr.o.m. 1933, men propositionsavlämnandet
klumpade då ihop sig i slutet av propositionstiden eller överskred den. Nya
bestämmelser angående avlämnandet tillkom därefter 1949, när riksdagens
arbetstider reformerades. Propositioner som behandlade inkomster och utgif-
ter för nästkommande budgetår fick en propositionstid om sjuttio dagar,
medan övriga fick nittio dagars propositionstid.

Riksdagsledamöterna hade fri motionsrätt. Flera mål av olika beskaffen-
het fick emellertid inte sammanföras i en och samma motion. Syftet var att
undvika att remittera samma motion till fler än ett utskott. För att undvika
det kunde kammarsekreterarna få uppmana en ledamot att dela en motion
till två. Den ena motionen blev då huvudmotion och den andra följdmotion.

16.  Nils Stjernquist, “Riksdagens arbete och arbetsformer”, i Samhälle och riksdag, del 4,
Arthur Thomson (red), Stockholm 1966, s 323f; Agne Gustafsson & Carl Gustaf Carls-
son, 1968, s 139ff. Anciennitetsprincipens betydelse har dock varierat över tid enligt
Magnus Hagevi och var som starkast under 1950-talet. Se: Magnus Hagevi, ”Först till
kvarn får först mala – Riksdagsledamöternas utskottskarriär och anciennitetsprincipen”,
i Statsvetenskaplig tidskrift, 1994:2, s 194.

17.  Nils Stjernquist 1966, s 333f.
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Varje motion innehöll en hemställan, eller kläm kallad, att riksdagen måtte
bifalla eller anta motionärens yrkande. En motion undertecknades av en eller
flera riksdagsledamöter och om det var flera motionärer stod huvudmotionä-
rens namn först.

En allmän motionstid om tio dagar från riksdagens öppnande infördes
redan 1866 och för följdmotioner till propositioner infördes 1909 en motions-
tid om femton dagar. Undantagna var motioner rörande statsverkspropositio-
nen och de tillhörande de tillfälliga utskotten som fick en motionstid om
tjugo dagar. År 1918 då propositionstid infördes lade man till en motionstid i
grundlagsärenden om fyrtio dagar och samtidigt förkortades tiden för följd-
motioner till propositioner till tio dagar. Den allmänna motionstiden fast-
ställdes till tolv dagar 1933 och specialreglerna kring motioner rörande
grundlagsärenden och de tillhörande de tillfälliga utskotten togs bort. Den
allmänna motionstiden förlängdes 1949 till femton dagar.18

Arbetet i riksdagens kamrar

Kammardebatterna kunde bli långa tillställningar i riksdagen och kvällssam-
manträden och nattmanglingar var vanliga. Det fanns inga tidsrestriktioner i
fråga om yttranderätten och statsråden utan riksdagsplats kunde också delta i
debatterna. Sammanträdestiden i kamrarna ökade markant vilket aktualise-
rade debattrestriktioner, men det infördes inte förrän enkammarriksdagen
infördes.

Debatterna var i allmänhet lugna i Sveriges riksdag och genom åren
antog de allt mer dämpade former. Riksdagsdebatterna styrdes länge av en
sträng ordning, men vissa skillnader fanns mellan kamrarna, exempelvis kal-
lade man varandra herr, fru eller fröken och för att skilja på ledamöter med
samma efternamn användes förnamnet i första kammaren och bostadsorten i
andra. Förstakammarledamöterna hade en tryggare ställning i förhållande till
väljarna och sitt parti p.g.a. de längre mandatperioderna. Många av första
kammarens ledamöter hade suttit i andra kammaren innan de inträdde i den
första eftersom första kammarens längre mandatperioder lockade ledamö-
terna att flytta över och det gjorde även de kortare debatterna, färre antal
nattplena och den lugnare miljön.19

Talarna var i stort sett likställda i kammardebatterna som en följd av den
fria yttranderätten och i princip skulle alla talare vara likställda och ingen
skulle erhålla förtursrätt i talarordningen utom då en talare medgavs genmäle
eller replik av talmannen, eller då en ledamot ville instämma med närmast

18.  Nils Stjernquist, 1996, s 150–163.
19.  Ibid, s 136–158.
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föregående talare. Varje talare yttrade sig i den ordning den anmält sig,
medan statsråden hade rätt att få ordet oberoende av talarordningen. I prakti-
ken brukade talmannen låta meningsmotståndare växelvis få ordet i debat-
terna för att göra dem mer intressanta och då framför allt i de stora politiska
debatterna. Debatternas längd begränsades av vissa inofficiella regler, exem-
pelvis såg partierna helst att endast gruppledarna, utskottsrepresentanterna
och motionärerna deltog när ett ärende diskuterades. Kvälls- och nattplena
hade också en avhållande effekt på långa debattinlägg, huvudtalarna (grupp-
ledare, utskottsrepresentanter och motionärer) undantagna.20

En enskild riksdagsledamot hade små chanser att avgöra ett ärende
genom ett yttrande i riksdagens kamrar och i de stora partiskiljande frågorna
rådde dessutom organisation och disciplin i ställningstagandet. De långa
anförandena hölls i regel av de ledande politikerna i partierna, antingen
ministrarna eller oppositionsledarna, men regeringspartiets utskottsordföran-
den var också en grupp som ofta stod i talarstolen för att försvara utskottens
hemställan. Förstereservanten mot ett förslag kunde också hålla långa anfö-
randen. I de stora frågorna var det oppositionsledarna som yttrade sig, men i
de mer vardagliga frågorna var det de äldre ledamöterna inom oppositionen
som var förstereservanter.21

När kamrarna debatterat en fråga avgjordes ärendet med omröstning
och om kamrarna samstämmigt beslutat om något var det ett riksdagsbeslut.
Om kamrarna kom till olika beslut vilade det på de gemensamma utskotten
att sammanjämka beslutet, men kunde inte kamrarna sammanjämkas föll frå-
gan och kunde inte väckas under samma riksdag. Frågor om statsutgifter,
bevillning, riksbanken och riksgäldskontoret fick inte förfalla och här tilläm-
pades gemensam votering mellan kamrarna. Omröstningarna började med
ett acklamationsförfarande, men om någon begärde företogs en sluten
omröstning där enkel majoritet gällde. Öppen omröstning infördes 1925 och
skulle först ske genom uppresning, men om talmannen ville eller om en leda-
mot begärde det räknades rösterna. Elektronisk omröstning infördes 1934.

Interpellationer och enkla frågor var en del i riksdagens kontroll över
regering och förvaltning och det grundlagsfästes 1949. Interpellationer varie-
rade från att vara en begäran om faktauppgifter till kritik av regeringen. År
1938 skilde man på interpellationer och ”enkla frågor för upplysningars
inhämtande” och vid enkla frågor fick endast riksdagsledamoten och statsrå-
det delta i debatten.22

20.  Nils Stjernquist, 1966, s 103ff.
21.  Sven Ulric Palme 1969, s 79f.
22.  Nils Stjernquist, 1996, s 163–166.
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Det politiska läget perioden 1921–26

I och med författningsrevisionen 1918–19 uppfylldes vänsterns, liberalernas
och socialdemokraternas krav på att all offentlig makt skall utgå från folket.23

Inrikespolitiken dominerades därefter av andra frågor. Arbetsmarknadspoliti-
ken och fördelningsfrågorna stod i fokus, men det var frågor där liberaler och
socialdemokrater hade skilda intressen och motsättningar uppstod mellan
socialister och borgerliga. Högern arbetade för en borgerlig samling, men
liberalerna hade länge svårt att samarbeta med dem i t.ex. försvarsfrågan och i
utbildningspolitiken.

Regeringen under liberalen Nils Edén och socialdemokraten Hjalmar
Branting avgick på våren 1920 och en period av minoritetsparlamentarism
inleddes med elva statsministerbyten fram till 1933. Då bildade socialdemo-
kraten Per Albin Hansson regering med ett regeringsunderlag baserat på soci-
aldemokrater och bondeförbundare. Minoritetsparlamentarismen gjorde att
regeringen försvagades, medan riksdagen blev stark och då speciellt riksda-
gens utskott.

Hösten 1921 hölls de första demokratiska andrakammarvalen och man-
datfördelningen mellan partierna i riksdagen förändrades. Trots ett svagt val-
deltagande gick socialdemokraterna, vänstersocialisterna och kommunisterna
starkt framåt, men de borgerliga partierna behöll en klar majoritet i riksda-
gen. Trots de borgerliga partiernas majoritet övertog socialdemokraterna
regeringsmakten och problemen med att leda Sverige genom den ekonomiska
efterkrigsdepressionen. Arbetslöshet och prisfall vållade landet stora problem,
men det blev hanteringen av arbetslösheten som blev den stora stötestenen.
När omfattande konflikter utbröt inom en rad industrigrenar i början av 1923
lade regeringen ett förslag om arbetslöshetsunderstöd åt strejkande, vilket
riksdagen inte kunde godkänna och regeringen föll.

Försvarsfrågan var en av 1920-talets stora politiska stridsfrågor. Socialde-
mokrater och frisinnade förespråkade nedrustning, medan högern och vissa
liberaler ville ha ett starkt försvar. Högerns Ernst Trygger, som bildade reger-
ing 1923, fick avgå p.g.a. att riksdagen avvisade en försvarsproposition 1924.
Hjalmar Branting bildade nu sin tredje regering, men han blev inte långvarig
denna gång heller. Han insjuknade och avgick efter några månader som stats-
minister. Branting avled i februari 1925. Istället blev det en socialdemokratisk
regering med Rickard Sandler i spetsen som lotsade försvarspropositionen

23.  Följande bakgrund bygger, om inte annat anges, på: Björn von Sydow, ”Parlamentaris-
mens utveckling” i Att styra riket. Regeringskansliet 1840–1990, Ulf Larsson (red), Stock-
holm 1990, s 72ff; Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Svensk
samhällsutveckling 1809–1986, Stockholm 1988, s 109–190.
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genom riksdagen, efter stora eftergifter till den frisinnade Carl Ekman. För-
svarsordningen av 1925 gick i nedrustningens tecken.24 Regeringen satt kvar
till 1926, då den avgick p.g.a. frågan om arbetslöshetsunderstöd till strej-
kande.

Liberala samlingspartiet bildades 1900 och spelade en ledande roll i kam-
pen för rösträttens införande och parlamentarismens genombrott. Väljarna
bestod av bl.a. småföretagare, lägre tjänstemän samt arbetare och inslaget av
nykterhetsvänner och frikyrkliga var påtagligt. Partiets heterogena samman-
sättning ledde till påfrestningar och när frågorna kring rösträtten och parla-
mentarismen lösts tilltog upplösningstendenserna i partiet och
förbudsomröstningen 1922 påskyndade processen. Förbudsfrågan lade också
hinder i vägen för den borgerliga samlingen.

I början av 1900-talet var nykterhetsrörelsens främsta mål ett lokalt veto
mot utskänkning av alkoholdrycker och rusdrycksförbud, men stora privata
vinstintressen i alkoholhanteringen samt statligt och kommunalt beroende av
inkomster i samband med rusdrycker stod i vägen. Brattsystemet, utformat av
läkaren Ivan Bratt, blev en kompromisslösning då det infördes 1917. Systemet
innebar att alkoholhanteringen frikopplades från privata vinstintressen och
att spritdrycker ransonerades. Nykterhetsvänner fortsatte dock sin kamp för
ett totalförbud och de lyckades få till stånd en rådgivande folkomröstning i
alkoholförbudsfrågan 1922, men nej till alkoholförbud vann en knapp seger i
Sveriges första folkomröstning och Brattsystemet bestod fram till 1955.25

Året efter folkomröstningen splittrades det liberala samlingspartiet. Det
frisinnade folkpartiet samlade förbudsvänliga, frikyrkliga och försvarsnegativa
under Carl Ekman som ledare och Eliel Löfgren samlade icke förbudsvänliga,
kulturradikaler och försvarsvänner i liberala partiet. De liberala partierna
företrädde en borgerlig linje i ekonomiska och sociala frågor, medan de frisin-
nade låg socialdemokraterna nära i försvars- och skolfrågor. Mittenpositionen
gjorde att den frisinnade ledaren Ekman kunde leda Sverige under flera peri-
oder genom en skicklig vågmästarpolitik, men trots partisplittringen och den
framgångsrika politiken förlorade liberalerna i väljarstöd. Det nya bondeför-
bundet samlade landsbygdens röster, medan liberala arbetare gick till social-
demokratin.26

24.  Se t.ex: Klaus-Richard Böhme, ”Nordisk försvarspolitik 1918–1939”, i Försvar i nutid,
1977:4–5, s 26–29.

25.  Se t.ex: Lennart Johansson, Systemet lagom. Rusdrycker, intresseorganisationer och politisk
kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900–1922, Lund 1995.

26.  Gösta Johanson, Liberal splittring, skilsmässa – och återförening. 1917–1934, Stockholm
1980, s 193–253.
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I spåren av de svåra ekonomiska tiderna i början av 1920-talet gavs stort
utrymme åt arbetsmarknadspolitik och fördelningsfrågor i riksdagen. Ären-
den kring tulltaxor och skattesatser hamnade också i fokus. Försvarsfrågan var
ett av de viktigaste spörsmålen, men även fredsfrågan och Sveriges inträde i
Nationernas förbund behandlades av riksdagen. Utbildningspolitiken var,
som tidigare nämnts, ett av de ärenden som hindrade en borgerlig samling
och det var också ett område som socialdemokraterna ansåg vara en central
komponent för att reformera samhället. Förbudsfrågan eller rusdryckspoliti-
ken gavs dessutom stort utrymme. Utöver detta behandlades vägar och järn-
vägar vid ett flertal tillfällen och slutligen var konstitutionella frågor ett
återkommande tema i riksdagsarbetet under åren 1922–24.27

De första kvinnorna i riksdagen

De första riksdagskvinnorna hade liknande politiska karriärer bakom sig
innan inträdet i riksdagen och de skulle också få liknande karriärer i riksda-
gen. Deras första mandatperiod kom inte att bli den sista med undantag för
Elisabeth Tamm. Hon ställde inte upp för omval efter sin första mandatpe-
riod utan slutade efter tre år. Kerstin Hesselgren och Agda Östlund kom
däremot att sitta i riksdagen i ca tjugo år, Bertha Wellin i femton och Nelly
Thüring i sju år.

Kerstin Hesselgren invaldes som första och ensam kvinna i riksdagens
första kammare och blev kvar där till och med 1934. Först var hon represen-
tant för Göteborg och senare för Örebro län. Under åren 1923 och 1924 repre-
senterade hon liberala samlingspartiet, men under åren 1924–34 och 1937 var
hon frisinnad vilde. Hesselgren och Tamm lämnade liberala samlingspartiet i
samband med partistriden om spritförbudet. De lämnade partiet i protest
mot att frågan, som inte berörde partiets grundåskådning, sprängde partiet.
Efter en period utan riksdagsplats under 1930-talet kom Hesselgren att i
andra kammaren representera folkpartiet i Stockholm under åren 1937–44.
Då hon inträdde i riksdagen var hon femtio år gammal. Hesselgren placera-
des som suppleant i första kammarens första tillfälliga utskott 1922 och blev
ordinarie ledamot i detsamma 1925–26. Under sitt första år i riksdagen var
hon även suppleant i andra lagutskottet, där hon satt fram till 1934 och 1937
blev hon återigen suppleant i andra lagutskottet. Där blev hon sedermera
ordinarie ledamot och vice ordförande åren 1939–44. Hon var dessutom
suppleant i andra och tredje särskilda utskottet under några riksdagar. Under
Hesselgrens långa riksdagstid skrev hon hela 126 motioner och dessa berörde
främst arbets-, freds- och utbildningsfrågor.28

27.  Riksdagstrycket 1922–24.
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Elisabeth Tamm var 41 år då hon invaldes i riksdagens andra kammare
för liberala samlingspartiet och Södermanlands län. Tamm satt i riksdagen
först för liberala samlingspartiet och det sista året var hon frisinnad vilde.
Under sina tre år i riksdagen var hon ledamot av andra kammarens fjärde till-
fälliga utskott. Tamm skrev fem motioner som rörde kvinnliga befattningsha-
vares löne- och pensionsvillkor samt kvinnas behörighet att inneha
statstjänst.29

Agda Östlund invaldes i riksdagen för socialdemokraterna, i Stockholms
stad och satt i riksdagens andra kammare fram till 1940. Hon var 52 år då hon
invaldes. Östlund placerades 1922, som ordinarie ledamot, i andra kamma-
rens andra tillfälliga utskott, där hon satt till 1923. Hon valdes till suppleant i
första lagutskottet 1924 och blev ordinarie ledamot i samma utskott 1933 där
hon satt riksdagstiden ut. Under 1926 års riksdag blev hon ordinarie ledamot
i andra särskilda utskottet. Östlund skrev sjutton motioner under sin riks-
dagstid, varav de flesta rörde socialpolitik och hon ställde en interpellation
angående städerskors anställningsförhållanden inom statens verk och myn-
digheter. Östlund var till och från suppleant i riksdagens socialdemokratiska
nykterhetsgrupps styrelse och hon var ordinarie ledamot 1926.30

Nelly Thüring satt i riksdagens andra kammare, perioden 1922–28, för
socialdemokraterna och Göteborg. Hon var 46 år då hon invaldes i riksdagen.
Hon valdes in som suppleant i andra kammarens första tillfälliga utskott 1922
och blev ordinarie ledamot i andra kammarens andra tillfälliga utskott 1924,
där hon satt riksdagstiden ut. Under sin tid i riksdagen författade Thüring sex
motioner om bl.a. internationellt fredsarbete, undervisning i engelska vid
folkskoleseminarierna och löner för fångvårdens kvinnliga personal.31

Bertha Wellin representerade högern i riksdagen mellan åren 1922–36
och valdes in i andra kammaren på ett Stockholmsmandat. Wellin var 51 år
när hon påbörjade sin riksdagstid. I riksdagen valdes hon 1922 till suppleant i
både andra kammarens första och andra tillfälliga utskott. Hon blev ordinarie
ledamot i andra kammarens första tillfälliga utskott 1923 och i andra kamma-

28.  Hesselgren skrev ca sex motioner per riksdagsår, medan genomsnittet för en riksdagsle-
damot under perioden 1922–44 var ca två. De kvinnor som inträdde i riksdagen under
åren 1922–38 skrev i genomsnitt 28,5 motioner var under sin riksdagstid. Se: Tvåkam-
marriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 107f; Ada
Nilsson, Barrikaden valde oss. 25 år ur en kämpande förenings historia, Stockholm 1940, s
107; Linnea Lindblad, ”Kerstin Hesselgren – nästan alltid först”, i Liberala pionjärer,
Håkan Holmberg (red), Uppsala 2002, s 189–201.

29.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 398.
30.  Ibid, s 198.
31.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 4, Stockholm 1990, s

162.



Kvinnliga pionjärer i Sveriges riksdag 1922–1924

53

rens andra tillfälliga utskott 1925–28. År 1927 blev hon suppleant i andra sär-
skilda utskottet. Under 1929 års riksdag blev hon suppleant i första
lagutskottet och där satt hon riksdagstiden ut. Wellin skrev 29 motioner
under sin riksdagsperiod däribland om statsanställda kvinnors löne- och
anställningsvillkor. Andra motioner behandlade t.ex. beskattning av äkta
makar, husmorssemester och högre anslag till rasbiologiska institutet.32

Samtliga kvinnor utskottsplacerades under sitt första riksdagsår och
några av dem fick vänta ett eller ett par år innan de fick en ordinarie plats. De
placerades i de tillfälliga utskotten och så småningom i lagutskotten.

De första riksdagskvinnorna i talarstolen

Riksdagens kvinnor skrev endast tre motioner under 1922 års riksdag. Kerstin
Hesselgren och Elisabeth Tamm skrev var sin motion rörande ytterligare
kapitalökning för egnahemslånefonden och dessa var undertecknade av en
lång rad andra borgerliga politiker. Agda Östlund motionerade tillsammans
med sin partikamrat Gustaf Wahl om ordnandet av lämpliga arbeten åt
tuberkulossjuka.33

Den första riksdagskvinnan som stod i talarstolen var Agda Östlund.
Den 11 mars 1922 talade hon för sin och Wahls motion som ville att staten
skulle ta ansvar för att ordna arbeten åt tuberkulossjuka konvalescenter. Hon
inledde sitt anförande lite trevande med följade ord:

Herr talman! Kammarledamöter! Det kunde vara betänkligt att söka tala
för en motion, vilken ett enhälligt utskott – i vilket jag för övrigt har för-
månen att vara ledamot i – har yrkat måtte till ingen kammarens åtgärd
föranleda. Detta korta, kalla ”till ingen åtgärd” skulle ju lätt kunna tänkas
avsett att avklippa varje möjlighet ens att kunna våga hoppas på någon
framgång för i motionen uttalade önskemål.34

Hon fortsatte dock mer målmedvetet och försökte övertala kammarens leda-
möter att godkänna motionen. Det andra tillfälliga utskottet var visserligen
positivt inställt till motionen, men ville att riksdagen skulle invänta en pågå-
ende utredning i ärendet. På hennes sida stod vänstersocialisten Ivar Venner-
ström som välkomnade Östlund till riksdagen med följande ord:

32.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 188.
33.  FK:s motioner 1922, nr 36; FK:s motioner 1922, nr 174; AK:s motioner 1922, nr 162;

AK:s motioner 1922, nr 315.
34.  AK:s protokoll 1922, band 2, nr 16, s 62.



Från isolering till integrering

54

Efter det kvinnligt varma anförandet, med vilket en kvinnlig ledamot av
den andra kammaren för första gången tagit till orda, skulle jag icke djärvts
att uttala en avvikande mening vad gäller själva anförandets resultat, såvitt
det icke även för mig själv hade varit, låt mig säga, en hjärtesak att göra vad
verkligen göras kan för att det i denna fråga påskynda snara åtgärder.35

Han ville att kammaren skulle anta motionen utan att invänta utredning, ett
argument han ansåg endast var en formsak. Efter en kort debatt biföll andra
kammaren trots allt utskottets hemställan och Östlund fick se sin första
motion avslås av riksdagen.

Riksdagskvinnorna uppträdde i elva ärenden i första och andra kamma-
ren under sitt första år i riksdagen och i fem av dem deltog fler än en kvinna.
De debatterade bostadspolitik, rätts- och sjukvårdsfrågor samt social- och
utbildningspolitik. Under den resterande mandatperioden fram till 1924
debatterade de även alkoholpolitik och arbetslivs-, freds-, försvars- och jord-
bruksfrågor. I 1923 års riksdag deltog de i sexton ärenden och i fyra av dessa
deltog fler än en kvinna. Nelly Thüring skrev två motioner, tillsammans med
vänstersocialisten Carl Lindhagen och socialdemokraten Carl Knutsson,
rörande anslaget till internationella fredsbyrån i Bern och Svenska freds- och
skiljedomsföreningen. Under det sista året under mandatperioden hade kvin-
norna blivit varma i kläderna. De skrev sexton motioner och deltog i nitton
debatter. I åtta av dessa debatter deltog fler än en kvinna.

Barnmorskor och mödravård

En av de frågor samtliga kvinnor gemensamt ägnade sig åt var mödra- och
barnavård.36 Den 22 mars 1922 debatterades t.ex. dyrtidshjälp åt distrikts-
barnmorskor. Den socialdemokratiska regeringen ville anslå statliga bidrag
för att hjälpa distriktsbarnmorskor i deras värv med 200 kronor per år, men
statsutskottet ville spara pengar och skära ner bidraget till 150 kronor p.g.a. de
minskade levnadsomkostnaderna. Partikamraterna Halfred von Koch och
Kerstin Hesselgren försvarade propositionen i första kammarens debatt. Koch
menade att sparsamhet nog kunde vara en dygd, men att det fanns vissa grup-
per i samhället som det inte borde sparas på. Hesselgren försvarade också
barnmorskorna och deras slitsamma och viktiga arbete och yrkade bifall till

35.  Ibid, s 62.
36.  Historisk forskning om barnmorskekåren och mödravård har t.ex. utförts av: Lena Mil-

ton, Folkhemmets barnmorskor. Den svenska barnmorskekårens professionalisering under
mellan- och efterkrigstiden, Uppsala 2001; Pia Höjeberg, Jordemor. Barnmorskor och bar-
naföderskor i Sverige, Stockholm 1991; Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfär-
den. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen,
Stockholm 1974, s 32–35, 70f.
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det generösare förslaget. Trots Kochs och Hesselgrens anföranden och det
socialdemokratiska statsrådet Rickard Sandlers vädjanden, biföll kammaren
utskottets snålare förslag.37 I andra kammaren blev debatten något kortare.
Den socialdemokratiske socialministern Herman Lindqvist inledde med att
försvara propositionen. Agda Östlund kritiserade sedan utskottets missrik-
tade sparsamhet och i hennes yttrande instämde Bertha Wellin, Elisabeth
Tamm, liberala samlingspartiets Gustaf Olsson, högerns Erik Uddenberg och
Nelly Thüring. I andra kammaren bifölls regeringens förslag. I ytterligare en
votering kom kamrarna till skiljaktiga beslut, men vid en gemensam votering
röstades för propositionen. Distriktsbarnmorskorna fick alltså 200 kronor i
dyrtidstillägg för att kunna utföra sitt arbete.38

Den stora kvinnofrågan under 1924 års riksdag var debatten angående
bättre vård åt nyförlösta kvinnor och samtliga riksdagskvinnor motionerade
tillsammans angående återupptagande av utredningsarbetet rörande bättre
mödravård. Kerstin Hesselgren försvarade motionen med stor framgång i för-
sta kammaren. Första kammarens första tillfälliga utskott hade hemställt att
inte bifalla motionen, men i första kammaren ställde sig ett flertal riksdags-
män bakom henne, däribland liberala riksdagspartiets Axel Rune, Axel Rooth
från högern, den frisinnade Halfred von Koch samt socialdemokraten Alfred
Petrén och motionen bifölls av kammaren. I andra kammaren fick kvinnorna
arbeta hårdare. Efter en kort debatt röstade 122 ledamöter mot och endast 46
för kvinnornas motion.39 Eftersom kamrarna kom till olika beslut och första
kammaren bifallit motionen remitterades frågan till andra kammarens andra
tillfälliga utskott som föreslog andra kammaren att inte biträda den första.
När frågan än en gång diskuterades i andra kammaren uppstod en livlig
debatt och kvinnorna argumenterade igen för sin motion och denna gång
instämde också en rad riksdagsmän i deras yrkanden. Andra kammaren rös-
tade dock återigen mot motionen och eftersom kamrarna inte kunde komma
överens föll frågan i 1924 års riksdag.40

37.  FK:s protokoll 1922, band 2, nr 18, s 46–53.
38.  FK:s protokoll 1922, band 3, nr 26, s 4; AK:s protokoll 1922, band 3, nr 21, s 62–68.

Hjördis Levin har noga beskrivit Tamms arbete i riksdagen i t.ex: Hjördis Levin, En
radikal herrgårdsfröken. Elisabeth Tamm på Fogelstad – liv och verk, Stockholm 2003, s
101–116. Stina Nicklasson har lika noga beskrivit Wellins arbete i riksdagen i: Stina
Nicklasson, Sophiasystern som blev politiker. Bertha Wellin. Pionjär för moderat politik,
Stockholm 1995, 190–278.

39.  FK:s protokoll 1924, band 2, nr 27, s 5–11; AK:s protokoll 1924, band 2, nr 19, s 56–62;
FK:s motioner 1924, nr 202; AK:s motioner 1924, nr 327.

40.  AK:s protokoll 1924, band 3, nr 35, s 72–88.
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Folkomröstning angående rusdrycksförbud

En annan viktig debatt för samtliga riksdagskvinnor var frågan om folkom-
röstning angående rusdrycksförbud och på förmiddagen den 5 april 1922
inleddes debatten i andra kammaren. Socialdemokraten August Sävström
m.fl. hade motionerat om en folkomröstning för att förbjuda rusdrycker.41

Motionen hade behandlats i första lagutskottet, vilket hade föreslagit riksda-
gen en folkomröstning med könsmärkta valsedlar. Motionärerna menade att
det var viktigt att ta reda på männens inställning till ett förbud eftersom en
majoritet av männen borde rösta ja, för att upprätthålla ett förbud. I kamma-
ren fanns både förespråkare och motståndare och partierna var splittrade i frå-
gan. Debatten kom att till övervägande del handla om huruvida
folkomröstningen skulle gå av stapeln 1922, eller året efter och om man skulle
låta könsmärka valsedlarna, eller inte. Omröstningsförespråkarna hävdade att
motståndarna endast använde tidsargumentet och särskiljandet av valsedlarna
som en taktik att skjuta folkomröstningen på framtiden.

Nelly Thüring var första kvinna ut i debatten och menade att könsmärk-
ningen av valsedlarna hade en viktig principiell innebörd för de svenska kvin-
norna. Könsmärkningen skulle placera kvinnorna i en särställning och enligt
Thüring antydde den att alkoholpolitiken var männens fråga som kvinnorna
inte skulle lägga sig i.42 Hon undrade ironiskt varför inte danskarna kommit
på samma ”genialiska idé” när de snart skulle hålla folkomröstning. Hon kri-
tiserade sin partikamrat Arthur Engberg som hade motionerat i frågan förut
och nu återigen hade föreslagit könsmärkning av valsedlar och hon raljerade
över hans sätt att vilja skilja på män och kvinnor: ”Jag vet inte vad det är som
gör, att herr Engberg blivit en sådan specialist på skilsmässor mellan könen
här i Sverige. Jag finner det så mycket egendomligare, som han själv inte lär
vara gift, men det måste väl vara någon anledning, som ligger bakom, efter
som han så ofta för detta tal till torgs.”43 Hon vädjade till riksdagen att inte gå
med på könsmärkningen. Högerns Arvid Lindman kommenterade Thürings
motvilja mot att könsmärka rösterna i den kommande folkomröstningen.
Hon trodde att det kunde skapa konflikt mellan Sveriges män och kvinnor,

41.  Denna debatt har behandlats av t.ex: Per Frånberg, ”Den sanna kvinnan och politiken.
En studie av röstuppdelningsdebatten 1922” i Scandia 1983:1; Lennart Johansson, 1995, s
202–220; Inger Knobblock, Systemets långa arm. En studie av kvinnor, alkohol och kon-
troll i Sverige 1919–1955, Stockholm 1995.

42.  AK:s protokoll 1922, band 3, nr 25, s 57ff.
43.  Ibid, s 60.
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men enligt Lindman stod inte striden mellan män och kvinnor utan mellan
för eller mot ett förbud av rusdrycker. Han tyckte dessutom att Thüring över-
drivit när hon påstod sig kunna tala för de flesta svenska kvinnor då hon kri-
tiserade könsmärkningen.44

Liberala samlingspartiets Nils Edén kom in i debatten som sjuttonde
talare efter middagspausen, då kammarledamöterna stött och blött frågan i
mer än fem timmar. Han inledde med att beklaga sig över att han hamnat så
långt ner på talarlistan och höll sedan ett långt anförande där han försvarade
utskottets hemställan. Edén var något mer positiv till Thüring än Lindman,
men kritiserade henne för att hon i sitt anförande spekulerade i att de svenska
kvinnorna skulle bilda ett kvinnoparti. Thüring menade ett kvinnoparti vara
ett alternativ för att kunna bevaka kvinnornas intressen om kammaren god-
kände förslaget om könsdelning av rösterna, medan Edén tyckte att det skulle
vara orimligt att bilda ett nytt parti på grundval av ett inslag i en folkomröst-
ning.

Därefter kom Elisabeth Tamm in i debatten och också hon befarade att
kvinnornas röster skulle väga lättare än männens i folkomröstningen och det
vore fel enligt Tamm, eftersom det var kvinnorna som drabbades hårdast av
spritmissbruket. Hon reserverade sig därför mot att dela upp rösterna efter
kön. Agda Östlund kom också sent in i debatten, ursäktade sig därför och
anslöt sig till reservationerna mot att könsmärka valsedlarna. Strax därefter
var debatten över och utskottets hemställan om folkomröstning godkändes
med röstsiffrorna 92 ja mot 88 nej.45

I början av debatten i första kammaren gick Carl Hederstierna från
högern rakt på sak när han yrkade bifall till utskottets förslag. Han menade
att det inte var något tvivel om att kvinnorna skulle upprätthålla ett rus-
drycksförbud och att det därför var av största vikt att ta reda på hur männen
ställde sig i frågan. Sverige fick ju inte bli en ”majoritetsdiktatur!”.46 En rad
ledamöter protesterade mot Hederstiernas slutsatser, så också Kerstin Hessel-
gren. Som enda kvinna i första kammaren ansåg hon det vara lämpligt att
framhålla sin åsikt i frågan, men hon var kritisk till att folkomröstningen
hade blivit en kvinnofråga, när det egentligen var en samhällsfråga. Hon
trodde sig tala för många kvinnor när hon ansåg att det var ett slag i ansiktet
mot Sveriges kvinnor, när deras röster nu så snart efter demokratins genom-
brott inte skulle värderas lika högt som männens. Hon var dessutom orolig
för att utskottets önskemål, om att folkomröstningen skulle bli normgivande
inför framtiden, skulle bli verkligt.

44.  Ibid, s 70f.
45.  AK:s protokoll 1922, band 3, nr 26, s 17–33.
46.  FK:s protokoll 1922, band 3, nr 24, s 7, 12.
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Då liberala samlingspartiets Carl Ekman senare talade i debatten kunde
han meddela att andra kammaren beslutat att bifalla utskottets hemställan,
vilket han ansåg vara olyckligt. Olof Olsson från socialdemokraterna
instämde i Kerstin Hesselgrens oro för att den verkliga frågan hade kommit
bort i debatten, nämligen frågan om för eller mot en förbudsomröstning och
yrkade därför bifall till utskottsförslaget. Efter en kortare debatt i första kam-
maren bifölls utskottets hemställan med stor majoritet.47 Sverige skulle alltså
folkomrösta om ett alkoholförbud och valsedlarna skulle könsmärkas.

Debatten om kvinnans behörighet att inneha statstjänst

Den kanske allra viktigaste kvinnofrågan under mandatperioden var frågan
om kvinnas behörighet att inneha statstjänst.48 Propositionen som lades i
riksdagen 1922 förespråkade kvinnas behörighet att inneha statstjänst med
undantag för vissa speciella tjänster såsom tjänster inom krigsmakten, diplo-
matin, vissa anstaltstjänster, polismakten, tullverket, tjänster vid skogsstaten
och vissa gymnastiklärartjänster. I det sammansatta stats- och första lagut-
skottet föreslogs riksdagen anta propositionen, men man ville skjuta fram
lagens ikraftträdande tills löne- och pensionsfrågan för kvinnorna lösts. Den
stora stridsfrågan i kamrarna blev dock huruvida kvinnor skulle få tjänstgöra
som domare eller inte. Motståndarna till lagen var oroliga för att vissa grup-
per i befolkningen inte skulle respektera en kvinnlig domare och dessutom
skulle kvinnor inte klara av de hårda ord som ibland utdelades i rätten.

Lagförslaget diskuterades livligt i riksdagen och samtliga kvinnor deltog.
Debatten började på förmiddagen den 20 maj 1922 i första kammaren. Carl
Hederstierna, från högern och första lagutskottet, var en av dem som yrkade
avslag på propositionen.49 Lagens belackare var, utöver domarfrågan, oroliga
för att kvinnor inte skulle kunna sköta tjänster inom staten och de befarades
också invadera det statliga området. Kerstin Hesselgren gjorde sitt för att för-
svara propositionen och konstaterade segervisst i sitt anförande att: ”Man för-
står, att för dem, som skrivit denna reservation, finns inga möjligheter att
tänka sig en likställighet mellan män och kvinnor, och jag beklagar det inte;
var och en har rätt att ha sin egen åsikt. Det är ju alldeles klart. Men jag kan
inte hjälpa, att jag tror, att herrarna i detta avseende rätt så snart skola bli de
sista på skansen.”50 Hon refererade till debatten om svenska kvinnors rösträtt

47.  Ibid, s 25f, 55, 60.
48.  Se t.ex: Greta Wieselgren, Den höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt till ämbete, Lund

1969; Renée Frangeur, 1998; Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar. De lager-
kransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft, Stockholm/Stehag 2003,
kapitel 1.

49.  FK:s protokoll 1922, band 4, nr 35, s 68.
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och valbarhet och påpekade att vissa debattörer då hade oroat sig för att första
kammaren endast skulle bestå av kvinnor och Carl Lindhagen om kvinnans
valbarhet skulle tillåtas. Hesselgren hade fått höra av en äldre riksdagsman att
han var orolig för att kvinnorna och Lindhagen skulle prata så mycket i riks-
dagen att ingen annan skulle få komma till tals.51 Hon kunde dock lova att
kvinnorna inte, lika lite som de hade invaderat första kammaren, skulle inva-
dera de statliga chefsplatserna. Hon diskuterade vidare oron för hur kvin-
norna skulle klara domaruppdragen och anade att högermännen var minst
lika fördomsfulla gentemot kvinnliga domare som de misstänkte vissa befolk-
ningslager för att vara.52 Lindhagen slöt mycket riktigt upp på Hesselgrens
sida:

Jag har i allt väsentligt blivit förekommen av fröken Hesselgren så till vida,
att hon på ett mycket utmärktare sätt än jag kunnat, framfört de skäl, som
jag tänkt göra gällande i denna debatt […] Vad nu angår dessa undantag
[av statliga tjänster], som äro gjorda, så har fröken Hesselgren på ett
lekande sätt – och på annat sätt kan man icke bemöta en sådan gammal
fördom, som detta i själva verket är, om man ska använda ett mycket snällt
uttryck – hon har bemött dem på sådant sätt, att vi herrar, sådana stofiler
som vi äro i dessa punkter nu böra känna oss rätt tillplattade.53 

Han trodde, liksom Hesselgren, att kvinnornas liv skulle reglera deras andel i
statlig tjänst. Vissa riksdagsledamöter var nämligen oroliga för att kvinnorna
skulle rusa ut i arbetslivet och in i statlig tjänst. Sam Clason från högern oro-
ade sig också för barnen till de gifta kvinnor som nu skulle komma att ta
tjänst inom staten. Liberala samlingspartiets Anders Pers anslöt sig i alla fall
till sin partikamrat Hesselgren och Lindhagen och menade att oron för en
invasion av kvinnor i staten var överdriven eftersom kvinnor nog skulle välja
familjelivet framför karriären.54

När debatten tog sin början i andra kammaren den 23 maj hade ledamö-
terna nåtts av beskedet att första kammaren röstat nej till utskottets utlå-
tande, men den socialdemokratiske justitieministern Assar Åkerman
misströstade inte därför att 56 ledamöter röstat nej och 53 ja (Noteras bör att
nära en fjärdedel av ledamöterna inte deltog i omröstningen). Han ville inte

50.  Ibid, s 73.
51.  Sven Ulric Palme, 1969, s 79f.
52.  FK:s protokoll 1922, band 4, nr 35, s 74ff.
53.  Ibid, s 77f.
54.  Ibid, s 78–84.
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blanda in löne- och pensionsfrågan i diskussionen eftersom de aspekterna,
enligt honom, inte hörde ihop med lagförslaget och han anklagade de som
reserverat sig mot lagens ikraftträdande för att använda frågan för att skjuta
upp lagen på obestämd framtid.

Theodor af Ekenstam från högern var oroad för kvinnornas förmåga att
uppbära domartjänster, men han var också oroad för att Sveriges mest bildade
kvinnor inte skulle gifta sig i framtiden, utan istället ta tjänst inom staten.
Det skulle göra att de män som tidigare haft tillgång till äktenskap med bil-
dade kvinnor inte längre skulle ha det, vilket skulle sänka den kulturella
nivån i dessa hem.55

Elisabeth Tamm tyckte sig ha hört alla argument mot kvinnors ökade
rättigheter tidigare. Hon ville inte att lagen sköts på framtiden, utan antogs
enligt propositionen. Hon sade vidare:

Vad som kan sägas om domarbefattningarna gäller också andra chefsbefatt-
ningar, varifrån kvinnor enligt samma reservation skulle utestängas. Det är
väl ändå rent individuella egenskaper som avgöra, om en människa passar
till chef eller icke. Det beror väl i all rimlighets namn icke på, om jag är
man eller kvinna, ifall jag passar till chef eller icke. Jag behöver inte trötta
kammaren med att draga fram exempel på dugliga och odugliga män och
dugliga och odugliga kvinnor, som innehaft och innehar chefsbefattningar.
Dessutom, vad är chefsbefattningar eller icke chefsbefattningar? Och skola
de kvinnor, som redan nu inneha chefsbefattningar, genom en sådan
reform få frångå sina befattningar?56

Carl Lindhagen hade lagt en motion i första kammaren som syftade till att
öppna de flesta statstjänsterna för kvinnor och Tamm kommenterade också
detta. Hon trodde inte att kvinnor skulle söka tjänst i yrken som inte passade
dem, även om Lindhagens motion skulle antas av riksdagen, därför att kvin-
nor och män var olika och det var därför det var så viktigt att även kvinnor
fick tillträde till statliga tjänster. Trots att lagförslaget röstats ner av första
kammaren trodde Tamm, liksom Hesselgren, att tiden talade för dem som
ville öppna upp de statliga tjänsterna för kvinnor.

Bertha Wellin menade humoristiskt att hon kunde fungera som
”domare” mellan de två lägren i kammaren eftersom hon inte varit med i
kvinnorörelsen och hade gammalmodiga åsikter. Debatten stod mellan kvin-
nointresset och samhällsintresset enligt Wellin. Hon menade att familjen
hotades av likställighetssträvandena. Mannen var självklart den som skulle
försörja familjen och borde därför ha högre lön än kvinnan. Hon trodde trots
allt att kvinnan kunde verka höjande och upplyftande i det offentliga arbetet,

55.  AK:s protokoll 1922, band 5, nr 42, s 9–18.
56.  Ibid, s 18–22.
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även om det kunde skada familjen. Hon tyckte att kvinnor skulle få inneha
statliga tjänster och arbeta som domare och om det visade sig att de inte kla-
rade av uppgifterna fick riksdagen återkomma i ärendet och lagstifta mot
kvinnas behörighet att inneha vissa statstjänster. Hon kallade motståndarna
mot kvinnliga domare för ”ridderliga” när de ville skydda dem från domsto-
larnas råa miljö men hon trodde, liksom Tamm, att kvinnliga domare skulle
komma att klara sig lika bra och välkomnas på samma sätt som riksdagskvin-
norna. Wellin yrkade bifall till utskottets förslag, liksom Tamm hade gjort,
därför att hon inte tyckte sig kunna gå längre än Tamm och bifalla proposi-
tionen.

Eftersom få män stödde kvinnorna i frågan ville inte socialdemokraten
Ernst Lindley lämna kvinnorna ensamma utan stödde Bertha Wellin och Eli-
sabeth Tamm. Han påpekade att kvinnorna stött på motstånd i alla de steg de
tagit mot likställighet, men det skulle inte hindra dem i deras arbete. Han
menade vidare att ”talarinnorna” säkerligen var mer representativa medbor-
gare än vissa av de konservativa männen. Socialdemokraterna Värner Rydén,
Anders Paulsen och Lars Borggren höll med Lindley.57 Agda Östlund gick då
upp i debatten och sade: ”Herr talman! Då jag delvis förekommen av fröken
Tamm och senare herr Lindley samt jag till min glädje även delvis kan
instämma i fröken Wellins yttrande, skall jag inskränka mig till att yrka bifall
till utskottets förslag.”58 Nils Edén, från liberala samlingspartiet, applåderade
också Tamms utmärkta anförande.

Sista kvinna ut i debatten var Nelly Thüring när hon helt enkelt
instämde i vad föregående ”talarinnor” och ”talare” sagt och yrkade bifall till
utskottets förslag. Debatten var strax avslutad i andra kammaren och 111 leda-
möter röstade för utskottets lagförslag och 79 röstade mot. Justitieministern
Assar Åkerman, som varit viss om seger för utskottets förslag i andra kamma-
ren, hade fått rätt, men förslaget föll 1922 av den orsaken att kamrarna kom
till skiljaktigt beslut.59

I debatten kring lagförslaget stod riksdagskvinnorna 1923, liksom året
innan, bakom varandra. Kerstin Hesselgren argumenterade i första kamma-
ren för en proposition som återigen behandlats i det sammansatta stats- och
första lagutskottet. Utskottet kunde inte bifalla propositionen, men Carl
Ekman reserverade sig och föreslog att riksdagen med vissa ändringar skulle
anta lagen. Han ville avvakta med att låta kvinnor uppbära domarämbetet.

57.  Ibid, s 26–35.
58.  Ibid, s 35.
59.  Riksdagens skrivelser 1922, nr 192.
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Socialdemokraterna August Nilsson, Jacob Larsson, Robert Jansson, Lars
Johan Carlsson-Frosterud och Vilhelm Carlson ville däremot att riksdagen
skulle anta propositionen och det gjorde även Hesselgren.60 De fick dock nöja
sig med att första kammaren biföll Ekmans reservation.

I andra kammaren var Elisabeth Tamm först ut i ärendet bland kvin-
norna och hon instämde i Vilhelm Carlsons yrkande om att godta proposi-
tionen och sade: ”Herr talman! Med stöd av de uttalanden, som gjorts av
olika kårer och sammanslutningar av kvinnor från olika politiska partier, och
med stöd av den vädjan, som gjorts från ett stort antal av dessa kvinnliga
sammanslutningar till Sveriges riksdag, ber jag att få instämma i det av herr
Carlsson i Mölndals framställda yrkande.”61 Agda Östlund yrkade också bifall
till propositionen och Bertha Wellin instämde i detta, men andra kammaren
biföll med god majoritet, liksom första kammaren, Carl Ekmans reservation
och kvinnorna fick nöja sig med en halv seger.62

Kvinnornas arbetsområden i Sveriges riksdag 1922–24

Riksdagens kvinnorna stod alltså samlade i frågorna om barnmorskor och
mödravård, könsmärkningen av valsedlarna i folkomröstningen angående
rusdrycksförbud samt behörighetslagen, men det fanns även andra frågor
som förenade dem.

Kerstin Hesselgren och Agda Östlund deltog båda i den korta debatten
angående ändringar i lagen om barn utom äktenskap 1923. I andra kammaren
hade liberala samlingspartiets Carl Bodén motionerat om att stärka ställ-
ningen för barn födda utom äktenskap, men första lagutskottet som hade
behandlat frågan föreslog riksdagen att inte anta Bodéns motion. Hesselgren
uttalade sin sympati för motionen och det gjorde också hennes partikamrat
Ulrik Leander. Första kammaren följde dock utskottet. Östlund och Elisa-
beth Tamm var inte mer framgångsrika i andra kammaren där Bodéns
motion också föll.63

I tre av riksdagsdebatterna 1924 stod kvinnor från olika partier bakom
varandra. I frågan om statens tvångsarbetsanstalter ställde sig exempelvis
Agda Östlund bakom Kerstin Hesselgrens och Elisabeth Tamms motion om
ökade anslag till tvångsarbetsanstalten i Landskrona. Motionen bifölls inte.

60.  FK:s protokoll 1923, band 3, nr 35, s 21.
61.  AK:s protokoll 1923, band 4, nr 37, s 11.
62.  Ibid, s 28.
63.  FK:s protokoll 1923, band 1, nr 11, s 3; AK:s protokoll 1923, band, nr 11, s 5f.
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Agda Östlund deltog dessutom i ärendet angående fartygsbemanning
1924. Två socialdemokrater, Charles Lindley och Oscar Lövgren, hade motio-
nerat om ett förslag om lag angående fartygs bemanning och första lagutskot-
tet föreslog att riksdagen måste utreda frågan. Östlund motsatte sig dock en
önskan om att förbjuda kvinnor att arbeta inom sjöfartsnäringen och Bertha
Wellin instämde i Östlunds kritik, men yrkade ändå bifall till förslaget om att
tillsätta en utredning. Nelly Thüring ställde sig också bakom Östlunds anfö-
rande.64

Bertha Wellin motionerade under 1924 års riksdag angående utvidgning
av statens anstalt för pensionering av folkskollärare. Samtliga kvinnor i andra
kammaren instämde i motionens syfte och det gjorde också högerns Gustaf
Björkman, Arvid Lindman och Theodor af Ekenstam. Efter en kort diskus-
sion i andra kammaren föll emellertid motionen.65

Kvinnornas arbetsformer i riksdagens kamrar

Att samarbeta över partigränserna var en av riksdagskvinnornas arbetsformer,
men Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring och Agda Östlund
tog även hjälp av sina kvinnliga partikamrater i riksdagsarbetet.

I två av de elva ärendena riksdagskvinnorna deltog i 1922, stöttade två
partikamrater varandra. Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm motione-
rade och debatterade i frågan om egnahemslånefonden. Den socialdemokra-
tiska regeringen hade föreslagit ett ökat anslag till egnahemslånefonden.
Jordbruksutskottet ville att anslaget skulle vara större och några ledamöter
hade motionerat om ytterligare ett större anslag, däribland Hesselgren och
Tamm. Utskottet tillstyrkte deras motion och förslaget antogs av både första
och andra kammaren. Vissa riksdagsledamöter, där ibland högerns Gustaf
Lagerbjelke, var emellertid missnöjda med att ”unga” ledamöter var obetänk-
samma och motionerade om högre anslag till olika ändamål utan att tänka på
statsfinanserna.66

64.  AK:s protokoll 1924, band 2, nr 19, s 12; AK:s protokoll 1924, band 3, nr 30, s 29–44.
65.  AK:s protokoll 1924, band 3, nr 35, s 118–126; AK:s motioner 1924, nr 151.
66.  FK:s protokoll 1922, band 4, nr 37, s 178–189; AK:s protokoll 1922, band 5, nr 43, s 28–

45. Lena Eskilsson och Hjördis Levin har båda behandlat Elisabeth Tamms engagemang
i jordfrågan och hur hon kopplade samman jord-, freds- och kvinnofrågan. Se: Lena
Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 1925–
35, Stockholm 1991, s 90–109; Hjördis Levin, 2003, s 201–217. Historikern Anna Lind-
kvist kommer att undersöka egnahemsrörelsen i sin kommande avhandling, Jorden åt
folket – folket åt jorden: Nationalföreningen mot emigrationen 1907–1945.
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Agda Östlund och Nelly Thüring deltog båda i andra kammarens
debatt, den 27 maj 1922, kring oskälig hyresstegring. De två kvinnorna före-
språkade en proposition om fortsatt tillämpning av lagen mot oskälig hyres-
reglering och som skäl framhöll de det armod som fanns i vissa kvarter i
storstäderna. De borgerliga ledamöterna förespråkade ett avskaffande av
lagen, medan socialisterna var för en förlängning och andra kammaren rös-
tade för propositionen.67

I 1923 års riksdag deltog inte de socialdemokratiska kvinnorna i samma
debatter. Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm argumenterade dock båda
för vissa ändringar i lagförslag angående svenskt medborgarskap. De ville att
kvinnan skulle likställas med mannen i medborgarskapslagen och inte betrak-
tas som en biperson som förslaget löd. Hesselgren var lyckosam då vilden
Carl Reuterskiölds hemställan som hon ställde sig bakom bifölls. Tamm var
inte lika lyckosam eftersom hennes yrkande föll och andra kammaren god-
kände konstitutionsutskottets förslag. Hela propositionen föll i 1923 års riks-
dag därför att kamrarna stannade vid olika beslut.68

Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm motionerade och debatterade
fem gånger tillsammans i 1924 års riksdag bl.a. angående lönetillägg åt lära-
rinnor vid enskilda läroanstalter, lagförslag om förmynderskap och tiden för
ikraftträdande av lagen om kvinnas behörighet att inneha statstjänst, men
inte heller under denna riksdag gjorde de socialdemokratiska kvinnorna
gemensam sak i någon av debatterna.

Hesselgren och Tamm debatterade frågan om försvarsväsendets ord-
nande tillsammans 1924. Noteras bör att det tycks som om att denna fråga
utgjorde en gräns för Hesselgrens handlingsutrymme i första kammaren och
det var hon själv som påpekade den:

Det kan tyckas, att det är en fråga, i vilken vi kvinnor icke har någon talan,
där vi borde tiga. Vi har ju ingen värnplikt, vi skola icke gå ut och försvara
landet, om det gäller. I regel torde vi icke heller vara inne i de tekniska
detaljer, som höra till detta. […] Men saken har också en allmänmänsklig
sida, som rör oss alla, således också oss kvinnor. Djupast inne är det om
den, som striden egentligen rör sig, som meningarna skarpast bryta sig.69

67.  AK:s protokoll 1922, band 6, nr 44, s 2–51.
68.  FK:s protokoll 1923, band 2, nr 24, s 42ff; AK:s protokoll 1923, band 3, nr 24, s 11; Riks-

dagens skrivelser 1923, nr 98.
69.  FK:s protokoll 1924, band 4, nr 40, s 21.
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Tamm var mindre ursäktande då hon talade i andra kammaren i samma
ämne. Hon menade att kvinnor fått vänta i århundraden på att få säga sin
mening i försvarsfrågan och att hon därför inte ville avstå från sin plats på
talarlistan trots att klockan var mycket.70

Alla frågor samlade dock inte kvinnorna i riksdagen. Vid några tillfällen
stod de som ensam kvinna i talarstolen, men då med stöd från sina manliga
partikamrater. Bertha Wellin, som representerade högern som ensam kvinna,
stod ofta i talarstolen utan hjälp från de andra kvinnorna. Hon framförde
1922 sina åsikter i en rad frågor: angående upphörande av biskops eforusställ-
ning, angående statens bakteriologiska laboratorium och statsbidrag till avlö-
ning av vissa övningslärare vid folkskolorna. Elisabeth Tamm debatterade
egnahemsfrågan samt förste provinsialläkare och provinsialläkares avlöning.71

I de flesta av riksdagsdebatterna kvinnorna deltog i 1923 stod de som
ensam kvinna i talarstolen och de deltog i egenskap av att vara mycket kun-
niga i ämnet. Kerstin Hesselgren talade i frågan om arbetstidens förkortning,
Agda Östlund angående lag med vissa bestämmelser rörande hyra, Nelly
Thüring angående anslag till internationella fredsbyrån i Bern och anslag till
Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Bertha Wellin angående reglering
av vissa sjuksköterskebefattningar och Elisabeth Tamm i frågan om arrende-
villkor för vissa prästgårds- och kronoarrendatorer. Många av de frågor de
debatterade var endera kvinnofrågan, som de ju var experter på, eller så inrik-
tade de sig på kvinnoaspekten på den fråga de diskuterade. De gjorde sig till
språkrör för kvinnorna och kvinnoorganisationerna. Då Östlund debatterade
lindrandet av nöden bland vissa arbetslösa järnbruksarbetare, med bl.a. Wel-
lin, tog hon speciellt upp förhållandena för järnbruksarbetarnas fruar och
barn. När Tamm och Hesselgren yttrade sig angående lag om förvärvande
och förlust av medborgarskap koncentrerade de sig på förslagen kring gift
kvinnas medborgarskap. Hesselgren framhöll att:

Den fråga, som här debatteras, är egentligen en i så hög grad juridisk fråga,
att det är synnerligen svårt för en lekman att våga yttra sig i saken. Men det
faktum står i alla fall kvar, att den också på samma gång är en kvinnofråga
eller åtminstone innehåller en kvinnofråga av internationellt intresse, och
då jag är den enda kvinnan i denna kammare, har jag ansett det vara min
skyldighet att också säga några ord om min ståndpunkt. Jag kommer då att
alldeles bortse från lagens övriga delar och hålla mig endast till denna spe-
ciella kvinnofråga.72

70.  AK:s protokoll 1924, band 4, nr 40, s 64.
71.  AK:s protokoll 1922, band 2, nr 17; AK:s protokoll 1922, band 3, nr 21 och 24. Eforus-

ställning är en äldre benämning på svensk biskop som högste tillsynsman för kyrka och
skola. Tillsynen gällde skolan och framför allt kristendomsundervisningen, men begrän-
sades under 1900-talet till ett fåtal frågor och avskaffades helt i och med 1962 års skollag.
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Riksdagsmännens kommentarer om de första kvinnorna

De flesta män som kommenterade det faktum att det för första gången fanns
kvinnor i riksdagen hade endast positiva omdömen att komma med. Ett par
stod också, som vi har sett, bakom riksdagskvinnorna och kvinnoorganisatio-
nerna i deras likställighetssträvanden. En trogen anhängare i kvinnosaken,
men även i andra frågor, var som visats Carl Lindhagen. Under 1923 års riks-
dag skrev han två motioner tillsammans med Nelly Thüring angående anslag
till internationella fredsbyrån i Bern och till svenska freds- och skiljedomsför-
eningen.73 Året efter ställde han sig på Kerstin Hesselgrens sida i en lång rad
debatter, däribland frågan om antagande av ett världsspråk, lönetillägg åt
lärarinnor vid enskilda läroanstalter och lagförslag om förmynderskap.

I första kammarens diskussion 1924, om lagförslag om förmynderskap,
blixtrade det dock till ordentligt mellan Kerstin Hesselgren och högerns Carl
Hederstierna. Hesselgren talade i den del av debatten som berörde förmyn-
dare för barn inom äktenskap. Hon motsatte sig att fadern föreslogs vara
ensam förmyndare och förespråkade i stället Carl Lindhagens lösning, att för-
äldrarna tillsammans skulle betraktas som förmyndare åt barn inom äkten-
skapet. Elisabeth Tamm hade tidigare i andra kammarens debatt också, utan
framgång, talat för Lindhagens motion.74 När Hesselgren tog till orda och
yrkade på att det skulle göras omformuleringar i lagförslaget hettade
Hederstierna till och sade:

Ja, att fröken Hesselgren är käck, när det gäller att försvara sina medsystrar,
det ha vi ju gammal erfarenhet av, men att fröken skulle vara så käck, att
hon kommer med sitt yrkande, sedan frökens meningsfränder i andra
kammaren blott fått 19 röster till svar, när hon gjorde sitt yrkande om åter-
remiss, det väntade jag inte, jag tycker att fröken Hesselgren själv därav dra
den slutsatsen att yrkandet är litet hopplöst. Men det generar inte fröken;
fröken skall ändå fortsätta – och hon får naturligtvis instämmande av herr
Lindhagen! Huruvida det blir fler än två, som följa herrskapet, vet jag inte.
Fröken har inte, så vitt jag kunnat finna, hur mycket fröken än försökt
tränga in i saken, riktigt förstått vad utskottet menat […].75

Få ledamöter deltog i omröstningen och Hesselgrens yrkande bifölls av
endast 28 ledamöter, medan första lagutskottets förslag fick 75 röster.

72.  FK:s protokoll 1923, band 2, nr 24, s 42.
73.  FK:s motioner 1923, nr 78 och 79; AK:s motioner 1923, nr 98 och 99.
74.  AK:s protokoll 1924, band 3, nr 32, s 21ff.
75.  FK:s protokoll 1924, band 3, nr 24, s 93.
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Trots det positiva välkomnandet kvinnorna fick tycks det dock som att
Elisabeth Tamm ibland behandlades hårt i debatterna. Redan i hennes första
inlägg den 15 mars 1922, då hon debatterade egnahemsfrågan och landsbyg-
dens avfolkning, fick hon veta att hennes argument var naiva. Tamm menade
att egnahemsfrågan var en av de viktigare politiska frågorna att lösa och ville
verka för ett fredligt samarbete mellan storjordbrukare och småjordbrukare
samt lantarbetare. Vänstersocialisten Fabian Månsson kommenterade Tamms
inlägg med följande ord:

För att börja med den sista ärade talarinnan, så är det väl ytterst få i denna
församling, som icke helt och fullt uppskatta och tro på hennes goda vilja,
men lika visst som vi tro på fröken Tamms goda vilja lika visst känna vi
förhållandena människor emellan för att veta, att det är fullkomligt ogör-
ligt att, när samhället kommit in i en sådan återvändsgränd som nu, bygga
på enbart den goda viljan mellan arbetare och arbetsgivare i jordbruket.76

Det var första gången hon fick veta att hennes argumentation inte höll mått-
tet, men långt ifrån den sista. Ett annat exempel är en debatt två år senare om
lönetillägg åt lärarinnor vid statsunderstödda enskilda läroanstalter där Ker-
stin Hesselgren och Tamm gjorde gemensam sak. I debatten menade social-
demokraten Conrad (Conke) Jonsson att Tamm hade en bristande
verklighetsuppfattning:

Jag vill liksom fröken Tamm lägga mer vardagliga synpunkter på frågan
[sparförslaget på statsunderstödda enskilda läroanstalter], och när jag nu
säger det, skall jag passa på att replikera henne, fastän hon inte är inne i
kammaren. Hon beklagade i flera vändningar i sitt anförande, att denna
sak gjorts till en klassfråga. Det beklagade hon i högsta grad, och det
kunde hon inte förstå. Ja, vi andra människor, som leva och ha levt under
helt andra förhållanden än fröken Tamm, vi veta, att hela skolfrågan tyvärr
är en klassfråga ännu så länge.77

Senare i samma debatt var det socialdemokraten Anders Andersons tur att
tillrättavisa Tamm. Hon hade påpekat några räknefel i de tabeller som redovi-
sades i sparförslaget och Anderson anförde:

76.  AK:s protokoll 1922, band 2, nr 17, s 46.
77.  AK:s protokoll 1924, band 2, nr 27 s 116.
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Vidare sades det av fröken Tamm, att även andra delar av tabellen skulle
vara felaktiga, och hon framhöll, att icke alla timmar voro medräknade. Ja,
men herregud, då inträder ju icke annat, så vitt jag kan förstå – jag är ju
som sagt icke pedagog, men så pass mycket tror jag mig kunna räkna – att
om vederbörande verkligen lyckas uppvisa, att det fylla det antal timmar,
som kräves, förfaller ju för deras vidkommande hela det arrangemang, som
här är föreslaget.78

Även om Tamm råkade ut för hård behandling i debatterna lät hon sig inte
tystas.

Sammanfattning och kommentarer

Som vi har kunnat se var kvinnorna inte speciellt aktiva i kammaren under
sitt första år i riksdagen. Det hade de gemensamt med de manliga ledamö-
terna eftersom de flesta brukade hålla sig i bakgrunden under det första riks-
dagsåret. Jungfrutalet brukade låta vänta på sig, men det gäller inte för de fem
kvinnorna som har undersökts här. Deras aktivitetsgrad under mandatperio-
den nådde sin kulmen under sista året då de skrev flera motioner och deltog i
nitton debatter.

Kvinnorna uppträdde ett par gånger var årligen i respektive kammare
under sin första mandatperiod. Kerstin Hesselgren var den mest aktiva, men
så var hon ju också ensam kvinna i första kammaren. De debatterade alkohol-
politik, arbetslivsfrågor, bostadspolitik, freds-, försvars-, jordbruks-, rätts- och
sjukvårdsfrågor samt social- och utbildningspolitik. När de talade i kamrarna
gjorde de det ofta i egenskap av kvinna.79 De tyckte sig företräda kvinnoopi-
nionen, kvinnoorganisationerna eller kvinnosaken. Hesselgren såg det t.o.m.
som sin skyldighet att bevaka kvinnointresset, men i många fall debatterade
de även i egenskap av att vara speciellt kunniga på området.

Hur agerade de nu för att bevaka sina intressen? I många av ärendena var
fler än en kvinna uppe i debatten och i dessa stödde de varandra endera som
kvinnor eller som partikamrater. I några av de frågor som de debatterade lyste
könskonflikter igenom, bl.a. i frågan om kvinnans behörighet att inneha
statstjänst, medborgarskapsfrågan samt förmynderskapsdebatten och i dessa

78.  Ibid, s 128.
79.  Jmf: Daniel Hemberg, Riksdagskvinnornas entré, (opublicerad b-uppsats), Historiska

institutionen, Göteborgs universitet 1994; Elisabeth Lindberg, När kvinnan blev riks-
dagspolitiker. Debatten, beslutet, förväntningarna och nio kvinnors arbete i 20-talets svenska
riksdag, (opublicerad c-uppsats), Institutionen för historia, Umeå universitet 1998.
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debatter stödde kvinnorna varandra över partigränserna, men de fick också
ibland stöd från likasinnade män. Några frågor hade dock tydliga klassas-
pekter, däribland frågan om oskälig hyresstegring och frågan om stöd till
arbetslösa.

De manliga ledamöterna välkomnade de fem första kvinnorna till riks-
dagen, men vissa var mer positiva än andra t.ex. vänstersocialisten Carl Lind-
hagen. Kanske var männen vänligt inställda eftersom kvinnorna var
nykomlingar och inte hade hunnit etablera sig i den politiska strukturen, där
det var lätt att skaffa sig både vänner och ovänner. Några få framhöll vikten
av att lyssna på riksdagskvinnorna därför att de var representativa medbor-
gare, men vid flera tillfällen fick de veta att de inte representerade majoriteten
kvinnor. De hade heller inte makt att definiera de politiska problemen. Köns-
märkningen av valsedlarna i alkoholförbudsomröstningen var exempelvis
ingen kvinnofråga och ikraftträdandet av lagen om kvinnas behörighet att
inneha statstjänst var dessutom en löne- och pensionsfråga.

Även om männen tycks ha varit relativt positivt inställda till kvinnorna
så fick de redan från första stund känna på den ibland hårda politiska debat-
ten i riksdagen. Kerstin Hesselgren fick t.ex. uppleva hur begränsat hennes
handlingsutrymme var när hon debatterade förmynderskap med Carl
Hederstierna. Elisabeth Tamm tycks dessutom ha behandlats hårdare än de
andra kvinnorna, möjligtvis p.g.a. sin sociala bakgrund. Hon fick veta att hon
var okunnig och naiv framför allt av de socialistiska männen. Men vi har även
sett att kvinnorna inte var sena att ge sina manliga kontrahenter svar på tal.

De första kvinnorna som invaldes i Sveriges riksdag hade alla ett yrke
och en gedigen politisk bakgrund. De kom från landsbygden liksom många
andra i deras generation, men de hade mycket varierande klassbakgrund. Eli-
sabeth Tamms mor var adlig, medan Agda Östlunds far var arbetare. De var
samtliga medelålders när de valdes in i riksdagen. Fyra av dem var ogifta och
barnlösa, medan Östlund var gift och hade en vuxen dotter. Alla valdes in
från en storstadsvalkrets utom Tamm som representerade Södermanlands län.
I det följande kapitlet skall bakgrunden bland de resterande 132 kvinnorna,
som valdes in i Sveriges riksdag under perioden fram till 1970, undersökas.
Kvinnornas geografiska bakgrund, sociala bakgrund, utbildning, sysselsätt-
ning, familjeförhållanden, organisatoriska och politiska bakgrund ska bl.a.
kartläggas.
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III

Vägen till riksdagen 1922–1970

De fem första kvinnorna i Sveriges riksdag hade många gemensamma bak-
grundskarakteristika. Det hade också de femton nya kvinnor som invaldes i
tvåkammarriksdagens sista andrakammarval 1968, men de var yngre än pion-
järerna. Flertalet var i 40-årsåldern, socialdemokraterna Birgitta Dahl och
Anita Gradin var i 30-årsåldern och Lena Hjelm Wallén var endast 26 år gam-
mal. Liksom de fem första valdes de från storstadsvalkretsar. De nyinvalda
kvinnorna var välutbildade, alla utom en hade förvärvsarbetat och majorite-
ten hade en gedigen politisk bakgrund. De flesta var, eller hade varit, gifta
och hade även barn.1

Kvinnors integration i politiken har som tidigare redovisats möjliggjorts
och motverkats på tre nivåer. Samhället har demokratiserats, partipolitiken
har ändrats och kvinnors livsmönster har förändrats. I detta kapitel ska aspek-
ter på riksdagskvinnornas liv kartläggas. Forskningen har visat att när utbild-
ningsnivån bland kvinnorna höjdes och arbetsmarknaden öppnades upp för
dem, tog de också ett steg in i politiken. De förändrade livsmönstren bland
kvinnorna har också verkat hindrande på deras integration i politiken p.g.a.
svårigheterna att kombinera ansvaret för arbete, familj och offentliga upp-
drag. De 137 kvinnor som åren 1922–70 lyckades ta sig in i Sveriges riksdag
ska undersökas här.

Vi vet inte om kvinnornas bakgrund och vägar till riksdagen skilde sig
från männens. Det är dock känt att kvinnorna fram till andra världskriget
hade osäkra parlamentsplatser. Inte desto mindre var de väl kvalificerade vad
gäller utbildningsbakgrund och majoriteten av dem hade lönearbetat. Så gott
som samtliga kvinnor hade därtill långa politiska karriärer bakom sig. Flerta-
let var fram till 1949 dessutom gifta.2

1.  Resultaten bygger på bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Leda-
möter och valkretsar, band 1–5, 1985–1992.

2.  Harriet Lundblad, 1962.



Vägen till riksdagen 1922–1970

71

I en rad internationella studier med historisk inriktning har forskare kunnat
visa att kvinnor i många länder bl.a. Storbritannien och Norge har haft lättare
att göra karriär i arbetarpartier än i andra. Studierna har samtidigt visat att
kvinnor i regel hade osäkra platser i sina parlament, liksom de tidiga svenska
riksdagskvinnorna. Kvinnorna hade lika fullt en gedigen politisk bakgrund i
form av politiska förtroendeuppdrag och partiuppdrag, och då framför allt
inom kvinnoföreningarna. Det var också vanligt att de kvinnliga parlamenta-
rikerna kom från politikerfamiljer, eller hade andra kontakter inom sitt lands
politiska elit som underlättade deras karriärer.3

Internationella studier har även visat att kvinnorna var i medelåldern då de
invaldes i parlamentet och de var i regel äldre än de förstagångsvalda männen.
Kvinnorna var välutbildade och hade ofta yrkesarbetat och läraryrket var van-
ligast förekommande bland dem. Det visar sig också att majoriteten kvinno-
parlamentariker i Storbritannien och USA var gifta, eller hade varit gifta.
Trenden under det förra århundradet var dock att de gifta blev färre och de
frånskilda fler. Många kvinnliga parlamentariker hade barn, av vilka de flesta
var vuxna då kvinnorna invaldes och det blev vanligare med tiden att de
kunde kombinera barn med en politikerkarriär.4

Syftet med detta kapitel är att kartlägga tvåkammarriksdagens kvinnors
bakgrund och vägar till riksdagen. En jämförelse mellan de olika partiernas
kvinnliga representanter samt en jämförelse med riksdagsmännen ska göras.
Hur fördelades kvinnorna mellan partierna? Hur fördelades de på första res-
pektive andra kammaren? Vilka valdistrikt och vilka län representerades av
kvinnor? Vilka utbildningar hade kvinnorna bakom sig? Vilket yrke hade de

3.  Pamela Brookes, Women at Westminster. An Account of Women in the British Parliament
1918–1966, London 1969; Elizabeth Vallance, 1979; Barbara C. Burell, A Woman’s Place Is
in the House. Campaigning for Congress in the Feminist Era, Ann Arbor, 1994; Catriona
Burness, ”The long slow march: Scottish women MP:s, 1918–1945”, i Out of Bounds:
Women in Scottish Society 1800–1945, Ester Breitenbach & Eleanor Gordon (red), Edin-
burgh 1992; Tertit Aasland, ”Kvinner i Stortinget”, i Det Norske Storting gjennom 150 år,
bind IV, Alf Kaartvedt, Rolf Danielsen & Tim Greve (red), Oslo 1964; Ruth Henig &
Simon Henig, Women and Political Power. Europe since 1945, London, New York 2001, s
17; Kirsten Gloerfelt-Tarp, ”Kvinderne i Rigsdagen”, i Kvinderne og Valgretten, Ellen
Strange Petersen (red), Köpenhamn 1965, s 173.

4.  Pamela Brookes, 1969; Elizabeth Vallance, 1979; Barbara C. Burell, 1994; Catriona Bur-
ness, 1992; Tertit Aasland, 1964; Monique Leijenaar, ”Political empoverment of Women
in the Netherlands”, i Gender, Participation and Citizenship in the Netherlands, Jet Busse-
maker & Rian Voet (red), Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney 1998, s 95;
Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 171–175; Maurice Duverger, 1955, s 94.
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vid invalet i riksdagen? Hur såg deras sociala bakgrund och deras familjeför-
hållanden ut? Vilken organisatorisk och politisk bakgrund hade kvinnorna?
Undersökningen ska ge en bild av vad som krävdes av en kvinna för att göra
politisk karriär i Sverige under perioden 1922–70.

Jag har valt att granska kvinnornas bakgrund utifrån två perioder, 1922–
45 och 1946–70, med andra världskrigets slut som vattendelare. Att periodi-
sera de femtio sista åren av tvåkammarriksdagens historia innebär ett pro-
blem. Kvinnornas andel i riksdagen var låg, men ökade från ett par procent
1922 till nära femton, 1970. Före andra världskriget valdes tjugo kvinnor in i
riksdagen, medan 98 invaldes under efterkrigstiden fram till tvåkammarriks-
dagens avskaffande 1970. Under andra världskriget skedde ett trendbrott i
kvinnorepresentationen då nitton kvinnor invaldes. Omvälvningarna under
kriget gav förutsättningar för nya diskussioner om kvinnors politiska med-
borgarskap. Dessutom diskuterades synen på kvinnornas ekonomiska ställ-
ning, samt deras roll både i hemmen och på arbetsmarknaden.
Beredskapstiden och högkonjunkturen som följde gav kvinnorna möjlighet
att diskutera innebörden av sitt medborgarskap, både på nationell och också
lokal nivå.5 Kvinnorna i de västerländska demokratierna tog ett steg framåt i
politiken i och med andra världskriget.

Undersökningen baseras på det biografiska verket, Tvåkammarriksdagen
1867–1970. Ledamöter och valkretsar.6 I detta verk har uppgifter över samtliga

5.  Gunnela Björk, 1999, s 222f, 259ff. Se t.ex: Ann-Katrin Hatje, Från treklang till triangel-
drama. Barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880–1940-talen, Lund
1999; Yvonne Hirdman, 1989, s 176–215; Ylva Waldemarsson, Mjuk till formen, hård till
innehållet. LO:s kvinnoråd 1947–1967, Stockholm 1998; Dessutom undersöker histori-
kerna Nina Almgren och Johanna Overud i sina kommande avhandlingar hur förhållan-
dena mellan könen förändrades under andra världskriget i arbetsmarknadspolitiken:
Nina Almgren, Kvinnorörelsen och statsfeminismen. Om kvinnors politiska handlande i
svensk statlig arbetsmarknadspolitik under 1940-talet; Johanna Overud, Beredskapens bil-
der. Om konstruktionen av genus i statlig arbetsmarknadspropaganda i Sverige 1939–1945.

6.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1–5, 1985–1992. I mitten
av 1960-talet inleddes insamlandet av biografiska uppgifter om tvåkammarriksdagens
ledamöter av riksdagens förste bibliotekarie Torsten Dahl. Under 1980-talet utvecklades
arbetet till ett biografiverk. Varje biografi beslutades innehålla ledamöternas levnads-
data, föräldrar och föräldrars yrke, familj, skolutbildning och studier. De beslutades
vidare lämna uppgifter om ledamotens yrke, insatser i näringsliv, intresseorganisationer
och folkrörelser samt om politiska uppdrag inom och utom riksdagen. Verket utarbeta-
des av riksdagens biografikommitté. I kommittén ingick förutom en rad riksdagsmän
också historikerna Sten Carlsson, Birgitta Lager-Kromnow och riksdagens förste arkiva-
rie Rolf Nygren. Rolf Nygren efterföljdes i mitten av 1980-talet av förste arkivarie
Anders Norberg. Han har tillsammans med historikerna Andreas Tjerneld och Björn
Asker författat biografierna. De har kontrollerats av de biograferade då detta varit möj-
ligt. Sten Carlsson har författat den inledande partihistoriken samt varje läns historik.
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tvåkammarriksdagens ledamöter samlats. Ledamöternas bakgrund, familje-
förhållanden, yrkeskarriärer och politiska karriärer finns beskrivna. Här ska
både första och andra kammarens kvinnor undersökas utifrån dessa variabler.
Några få uppgifter saknas för vissa kvinnor, men det bör inte påverka resulta-
tet. Eftersom undersökningen omfattar alla kvinnor i tvåkammarriksdagen
har jag valt att presentera delar av undersökningen i procent trots att de abso-
luta talen ibland är små. Oftast redovisas både absoluta tal och procentsatser.

I jämförelsen av de olika partiernas kvinnor är de invalda kvinnorna
indelade efter parti utom liberalerna, de frisinnade och folkpartisterna som är
förda till en grupp kallad liberalerna under den första undersökningsperioden
och folkpartiet under den andra.

För att jämföra kvinnorna med männen i riksdagen hade det metodiskt
varit bäst att utgå från samma källa som uppgifterna om kvinnorna hämtats
från, men det hade varit ett mycket tidskrävande arbete. Jag valde därför att
bygga jämförelsen på uppgifter hämtade ur verket, Samhälle och riksdag.7

Främst kommer jag att använda en artikel av statsvetarna Lars Sköld och
Arne Halvarson, Riksdagens sociala sammansättning under hundra år.8 Här
beskrivs den svenska riksdagen åren 1867–1961. De relativt stora skillnaderna i
den sociala sammansättningen mellan kamrarna minskade och riksdagen har
över tid kommit att bättre representera den svenska befolkningen med avse-
ende på exempelvis geografisk härkomst, utbildningsbakgrund och yrkestill-
hörighet.

För att klassificera kvinnornas familjebakgrund, utbildning och yrkestill-
hörighet och för att kunna jämföra med männen i riksdagen har jag använt
mig av samma detaljerade klassificeringsschema som Sköld och Halvarson (se
bilaga 2). De har kategoriserat ledamöterna både i näringsgrenar och yrkes-
grupper. Tjänstemän kategoriseras t.ex. i tre olika näringsgrenar, i femton
olika yrkesgrupper. De tre näringsgrenarna är allmän tjänst, jordbruk med
binäringar samt handel, samfärdsel och industri och inom den sistnämnda

7.  Samhälle och riksdag, del 1–5, 1966. Verket utgavs i samband med firandet av representa-
tionsreformens 100-årsjubileum och innehåller historiska och statsvetenskapliga
avhandlingar rörande Sveriges politiska utveckling 1866–1965. Under ledning av histori-
kern Arthur Thomson behandlades tvåkammarsystemets funktion och riksdagens
arbetsformer samt författades en bibliografi över skrifter rörande riksdagen. Sten Carls-
son behandlade de sociala omgrupperingarna i Sverige efter 1866, Lars Sköld och Arne
Halvarson beskrev riksdagens sociala sammansättning under 100 år, Pär-Erik Back, Nils
Andrén, Gunnar Wallin och Nils Stjernquist riksdagens arbetsformer, statsvetaren Olle
Nyman tvåkammarsystemets omvandling samt statsvetaren Lars Frykholm författade
bibliografin över skrifter rörande riksdagen.

8.  Lars Sköld & Arne Halvarson, ”Riksdagens sociala sammansättning under hundra år”, i
Samhälle och riksdag, del 1, Arthur Thomson (red), Stockholm 1966, s 373–493.



Från isolering till integrering

74

gruppen kategoriseras både företagare och tjänstemän. Arbetare kategoriseras
i allmän tjänst, industri och jordbruk. I Skölds och Halvarsons studie har
kategoriseringen tjänat sitt syfte att jämföra Sveriges yrkes- och näringsstruk-
tur med riksdagens.

I min studie har klassificeringen vissa brister. Det hade metodiskt varit
bättre att endast dela upp de relativt få kvinnorna i yrkesgrupper. Arbets-
marknaden var dessutom könssegregerad under undersökningsperioden och
Skölds och Halvarsons kategorisering tycks bättre anpassad till männens
arbetsmarknad. Många av de yrken som riksdagens kvinnor utövade faller
t.ex. under kategorin övriga tjänstemän i allmän tjänst av lägre grad och de
hade inte heller samma utbildningsmöjligheter som män. Här har möjlighe-
ten att jämföra kvinnornas utbildnings- och yrkesbakgrund med Skölds och
Halvarsons studie fått fälla avgörandet. Jag har dessutom undersökt riksdags-
kvinnornas sociala bakgrund utifrån deras fäders yrke. Tidigare forskning
indikerar att framgångsrika kvinnliga politiker ofta hade mödrar som påver-
kade dem positivt. Det hade varit intressant att undersöka mödrarnas yrkes-
struktur, men källorna medger inte det.

Jämförelsen mellan denna studie och Skölds och Halvarsons kompliceras
dessutom av att de har gjort några nedslag under undersökningsperioden,
medan jag har delat upp den i två delar och undersökt samtliga kvinnor som
invaldes i riksdagen under dessa perioder. Undersökningsgrupperna blir däri-
genom inte alltför små. Fram till andra världskrigets slut satt endast ca tjugo
kvinnor i en och samma riksdag och under efterkrigstiden kom de att bli
kring femtio. Sköld och Halvarson hade mycket större grupper att studera
och har gjort några nedslag under perioden för att undersöka riksdagens sam-
mansättning. De har också, till skillnad från min undersökning, skilt på för-
sta och andra kammaren och inte studerat första kammaren lika noga. De har
undersökt andra kammaren utifrån fler aspekter och under fler år. I förelig-
gande studie redovisas Skölds och Halvarsons uppgifter om de har funnits
tillgängliga för hela riksdagen annars redovisas uppgifter för första och andra
kammaren separat.

För att undersöka om riksdagskvinnorna representerade ett valdistrikt på
landsbygden eller ett i staden har jag tagit hjälp av Historical Statistics of Swe-
den.9 När jag har kategoriserat kvinnornas föreningsbakgrund har jag vidare
utgått ifrån vilka föreningar kvinnorna hade uppdrag i och inte i vilka de var
medlemmar i eftersom det senare inte alltid framgår av källmaterialet. I klas-
sificeringen av det förtroendeuppdrag de uppbar innan sin tid i riksdagen har
jag först och främst undersökt om kvinnorna endast hade uppburit ett förtro-

9.  Historical Statistics of Sweden, Part 1 Population 1720–1967, Stockholm 1969, s 63ff.
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endeuppdrag inom partierna, eller om de hade haft politiska förtroendeupp-
drag inom landsting eller kommun, fackföreningsrörelsen samt andra
föreningsuppdrag utom de politiska partierna. Jag har inte heller rangordnat
kvinnornas bakgrund i betydande eller mindre betydande uppdrag.

Tidigare forskning kring rekrytering till Sveriges riksdag

Forskningen har visat att Sverige aldrig har haft en folkrepresentation i den
mening att riksdagen återspeglat folkets sammansättning med avseende på
kön, etnicitet, ålder, yrke, utbildningsgrad och bosättning m.m. Kvinnorna
har alltid varit underrepresenterade i riksdagen och ungdomar och äldre har
även haft svårt att etablera sig i politiken. Lantbrukare var länge överrepresen-
terade, medan arbetare var underrepresenterade. Det fanns vidare några
yrkesgrupper som var vanliga bland riksdagens ledamöter, däribland journa-
lister och lärare. Ledamöterna har också alltid varit högre utbildade än
befolkningen i genomsnitt. Städernas befolkning, och då särskilt Stockholms,
har dessutom varit överrepresenterad i riksdagens första kammare.10 Parla-
mentsledamöter i hela världen är rikare, bättre utbildade, har oftare status-
jobb och kommer från mer välbärgade familjer än de medborgare de
representerar, men det är trots allt, enligt statsvetarna Sören Holmberg och
Peter Esaiasson, en överdrift att kalla de svenska riksdagsledamöterna en
social elit.11

I Studier över den svenska riksdagens sociala sammansättning,12 från 1936
finns uppsatser som behandlar utbildningsbakgrund, yrkesfördelning och
åldersfördelning bland riksdagens ledamöter perioden 1719–1933. I studien
konstaterades att demokratiseringens huvudresultat var att överklassgrup-
perna förtroendemän, godsägare och större företagare fick lämna plats åt bön-
der, mindre företagare, journalister, arbetare och lägre tjänstemän i riksdagen
och att kamrarnas olikheter utjämnades över tid. Författarna gjorde dock
ingen jämförelse mellan könen.

10.  Nils Stjernquist, ”Riksdagen i vår tid: perioden från 1921,” i Riksdagen genom tiderna,
Herman Schück, Göran Rystad & Michael F. Metcalf, Sten Carlsson & Nils Stjernquist
(red), Stockholm 1992, s 266–269.

11.  Sören Holmberg & Peter Esaiasson, De folkvalda. En bok om riksdagsledamöterna och den
representativa demokratin i Sverige, Stockholm 1988, s 134.

12.  Studier över den svenska riksdagens sociala sammansättning, Axel Brusewitz (red), Uppsala,
Stockholm 1936. I. N. Sandström och Gunnar Hellsén behandlar tiden efter demokrati-
seringen: I. N. Sandström, ”Första kammaren 1870–1930”, i Studier över den svenska riks-
dagens sociala sammansättning, Axel Brusewitz (red), Uppsala, Stockholm 1936; Gunnar
Hellsén, ”Andra kammaren efter den allmänna rösträttens införande”, Studier över den
svenska riksdagens sociala sammansättning, Axel Brusewitz (red), Uppsala, Stockholm
1936.
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Statsvetaren Harriet Lundblads licentiatavhandling från 1962, De kvinn-
liga riksdagsledamöterna åren 1922–1949. Bakgrund och arbete i riksdagen,13 är
av stort intresse för denna studie. Det är den enda studien av kvinnorna i
riksdagen i ett historiskt perspektiv. Lundblad har kvantitativt undersökt de
kvinnliga riksdagsledamöternas sociala bakgrund och deras riksdagsarbete.
Under hennes undersökningsperiod invaldes sextio kvinnor. Majoriteten
invaldes i andra kammaren under 1940-talet och de flesta var socialdemokra-
ter. Lundblad visade att många hade osäkra riksdagsplatser eftersom de hade
kommit in som sista kandidat på sin partilista eller som ersättare för manliga
kandidater, eller t.o.m. som ersättare till ersättare. Enligt Lundblad torde riks-
dagskvinnorna ha varit en välutbildad grupp och majoriteten var även yrkes-
arbetande. Hon fann att kvinnorna med tiden blev bättre utbildade och i
högre grad hade yrkesarbetat innan riksdagsuppdraget. Kvinnorna i hennes
undersökning var i medelåldern vid riksdagsinträdet och majoriteten av dem
var gifta. De hade varit mycket aktiva i samhällslivet före de invaldes och då
framför allt inom undervisnings- och utbildningsområdet, hälso- och sjuk-
vård samt inom fattig- och barnavård. Lundblad kunde också konstatera att
det fanns skillnader mellan första och andra kammarens kvinnor. Första kam-
marens kvinnor var äldre, oftare ensamstående och yrkesarbetande samt hade
en mer gedigen bakgrund inom politiken. Lundblad fann vidare skillnader
mellan de olika partierna. De socialdemokratiska kvinnorna var oftare gifta,
de hade inte lika hög utbildning och kom från en lägre socialgrupp än de bor-
gerliga. Lundblad jämförde inte riksdagskvinnorna med männen.

I Lars Skölds och Arne Halvarsons artikel från 1966, beskrevs den
svenska riksdagen åren 1867–1961. De beskrev bl.a. hur riksdagen bättre kom
att representera den svenska befolkningen genom åren, men nämnde att
kvinnorna varit underrepresenterade. Under tiden innan demokratiseringen
dominerades den svenska riksdagen av tre näringar och yrkesgrupper: tjänste-
män i allmän tjänst av högre grad, jordbruk samt handel, samfärdsel och
industri. Enligt författarna var riksdagsledamöterna i första kammaren från
överklassen och många var högutbildade, medan andra kammaren dominera-
des av personer från övre medelklassen med kortare utbildning. Ledamöter-
nas medelålder skilde också kamrarna åt. I första kammaren var medelåldern
mellan 55 och 60 år, medan den var ca 50 år i den andra. Under mellankrigs-
tiden och fram till 1961 minskade skillnaderna mellan kamrarna och ledamö-
terna kom dessutom att allt mer likna Sveriges befolkning visavi socialt
ursprung, utbildning och yrke.14

13.  Harriet Lundblad, 1962.
14.  Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966.
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Sören Holmberg och Peter Esaiasson byggde 1988 vidare på den ovan
beskrivna studien i arbetet, De folkvalda. En bok om riksdagsledamöterna och
den representativa demokratin i Sverige.15 De studerade riksdagens sociala
representativitet i ett historiskt perspektiv och menade att åsiktsrepresentati-
viteten var stark i riksdagen, men att den sociala rekryteringen inte varit ovä-
sentlig i partierna. Deras huvudsakliga resultat var att den svenska riksdagen
inte hade gått mot en bredare social förankring utan tendensen fram till slutet
av 1980-talet var i stället en ökad exklusivitet. Jordbrukarna som dominerade
riksdagen i början av 1900-talet hade ersatts med proffspolitiker och inte av
företrädare för andra näringsgrenar.16 Förändringen i yrkessammansättningen
i riksdagen uppvisar två tydliga trender från början av 1900-talet fram till mit-
ten av 1980-talet. Under perioden fram till 1933 minskade andelen riksdagsle-
damöter med bakgrund bland högre tjänstemän, företagsledare och godsägare
från två femtedelar till en femtedel och arbetarna ökade från några få ledamö-
ter till nära en femtedel. Övriga yrkesgruppers representation förändrades
mycket lite. I och med socialdemokraternas makttillträde 1932 förändrades
rekryteringstrenden till riksdagen. Andelen yrkespolitiker ökade från 6 pro-
cent 1933, till 22 procent 1969 och till 28 procent i mitten av 1980-talet och
det är den grupp som har ökat mest. Andelen högre tjänstemän ökade också.
Under 1930-talet började jordbrukarnas andel minska. De var ca två femtede-
lar fram till 1930-talet, men hade minskat till knappt en femtedel i början av
1960-talet, och i mitten av 1980-talet utgjorde de mindre än en tiondel. I för-
sta kammaren tappade dessutom godsägarna mark till lantbrukarna. Yrkespo-
litiker samt högre tjänstemän var överrepresenterade i jämförelse med
väljarkåren. De privat anställda hade majoritetsställning i tvåkammarriksda-
gen och företagarna var den största gruppen inom sektorn fram till 1960-
talet, då gruppen privat anställda började växa. Den privata sektorn har dock
haft en vikande trend. Andelen offentliganställda höll sig under hela perioden
fram till början av 1960-talet stabilt kring 20–25 procent. Då ökade andelen
och närmade sig en dominerande ställning i riksdagen.17 Förändringarna i

15.  Sören Holmberg & Peter Esaiasson, 1988. Se även: Sören Holmberg, Riksdagen represen-
terar svenska folket. Empiriska studier i representativ demokrati, Lund 1974.

16.  Yrkespolitiker eller proffspolitiker, som Holmberg och Esaiasson benämner gruppen, är
landstings- och kommunalråd (stat och kommun), partiombudsmän och andra partian-
ställda (parti) och anställda i någon intresseorganisation (fack, folkrörelse, företagsorga-
nisationer m.m.). Deras definition är vidare än hos Sköld och Halvarson som endast tar
upp politiska- och fackliga ombudsmän samt statsråd i sin klassificering. Enligt Holm-
berg är organisationsproffsen även funktionärer i jordbrukets föreningsrörelser och
direktörer i företagarorganisationer. Sköld och Halvarson har därför troligen underskat-
tat storleken av denna grupp. För diskussionen om proffspolitiker se vidare: Sören
Holmberg & Peter Esaiasson, 1988, s 142f; Sören Holmberg, 1974, s 280.
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riksdagens sociala sammansättning hade dock i stort följt omfördelningen i
befolkningens sammansättning, men i slutet av 1980-talet fanns trots allt en
överrepresentation av män, offentligt anställda, egnahemsägare, kyrksamma
och ledamöter med tjänstemannabakgrund. Författarna fann vidare stora
skillnader mellan partiernas sociala rekrytering. Arbetarklassen var, t.ex.
endast företrädd av de socialistiska partierna.

Statsvetarna Maria Oskarson och Lena Wängnerud studerade om de
kvinnliga riksdagsledamöterna i 1980-talets riksdag var en elitgrupp och kon-
staterade att kvinnorna mer framstod som en elitgrupp än männen eftersom
kvinnorna hade högre utbildning och yrkesbakgrund än männen. Kvinnorna
kom även i större utsträckning från den offentliga sektorn än männen.18

Kvinnornas bakgrund och vägar till riksdagen

Kvinnorepresentationen var låg i den svenska riksdagen. I slutet av 1920-talet
och i början av 1930-talet minskade t.o.m. andelen kvinnor till en procent.
Under 1940-talet kom ett litet genombrott. Åren 1935 till 1945 tredubblades
antalet kvinnor i riksdagen från sex till nitton och den största enskilda
ökningen skedde 1940. Då steg kvinnorepresentationen i andra kammaren
från fem till åtta procent. Inför 1944 och 1948 års val drevs också kampanjer
för fler kvinnor i politiken. Nästa stora ökning kom 1952. Under perioden
1945–55 fördubblades antalet kvinnliga riksdagsledamöter och på 1950-talet
nåddes tioprocentgränsen i andra kammaren. I första kammaren nåddes den
nivån först 1970. Kvinnorepresentationen skilde sig åt mellan riksdagsparti-
erna, men den ökade successivt bland samtliga partier.19

17.  Sören Holmberg & Peter Esaiasson, 1988, s 142–149.
18.  Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 95.
19.  Christina Bergqvist, 1994, s 35; Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 96f, 100.
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Diagram 1: Kvinnorepresentationen i procent i riksdagen och dess kamrar fördelade 
på parti 1922–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Christina Bergqvist, 1994, s 201; Harriet Lundblad, 1962, s 9;
Olle Nyman, ”Tvåkammarsystemets omvandling. Från privilegierätt till demokrati”, i Sam-
hälle och riksdag, del 3, Arthur Thomson (red), Stockholm 1966, s 177, 182f.
Anmärkning: Kvinnorepresentationen i partierna avser andra kammaren. Kommunisternas
kvinnorepresentation är utelämnad p.g.a. de stora procentuella variationerna. Kvinnorepresen-
tationen varierade kraftigt mellan noll och femtio procent.

Socialdemokraterna hade till och med 1945 den högsta andel kvinnor i riksda-
gen, undantaget några mandatperioder då kommunisterna hade högre kvin-
norepresentation.20 Från och med 1940-talet började de andra partiernas
kvinnorepresentation mer likna socialdemokraternas.21 Socialdemokraterna
hade den högsta andelen kvinnor följt av högern.22 Folkpartiet låg på en mel-
lannivå, medan bondeförbundet utgjorde ett undantag eftersom partiet hade
en låg andel kvinnor tvåkammartiden igenom.23 Bondeförbundets kvinnoför-

20.  År 1937 satt fem kommunister i riksdagen varav en var kvinna och 1970 hade kommu-
nisterna fyra riksdagsplatser, två innehades av kvinnor. Under några perioder 1922–1936,
1949–1950 och 1957–1962 hade kommunisterna i stället ingen kvinnlig representant.
Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

21.  Harriet Lundblad, 1962, s 8.
22.  Bondeförbundet bytte 1957 namn till centerpartiet. I den kvantitativa genomgången av

riksdagskvinnorna kommer jag att kalla kvinnogruppen från bondeförbundet eller cen-
terpartiet för bondeförbundare. Sver(i)ges kommunistiska parti blev vänsterpartiet kom-
munisterna 1967, men kvinnorna från denna grupp kallas genomgående kommunister.
Högern kom att byta namn 1969, till Moderata samlingspartiet. I denna framställning
kommer beteckningen högern att användas genomgående också för de tre kvinnor, Alice
Lundbeck, Britt Mogård och Ethel Florén-Winther, som invaldes från moderata sam-
lingspartiet.
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bund mobiliserades senare än de andra.24 Det kan delvis förklara den låga
kvinnorepresentationen. Kommunisternas få riksdagsmandat gör att det blir
stora procentuella variationer i partiets kvinnorepresentation som varierade
mellan noll och femtio procent.

Partitillhörighet

Sedan 1920 har socialdemokraterna i stort sett dominerat svensk politik. Soci-
aldemokraterna blev största parti i andra kammaren 1915 och i första kamma-
ren 1920. Under 1921 års riksdag hade partiet 131 mandat. I första kammaren
fick socialdemokraterna majoritetsställning under andra världskriget och den
positionen behölls fram till 1970. Under krigsåren och 1969–70 hade partiet
egen majoritet i andra kammaren. Som flest hade det 209 mandat och det var
1941. I två riksdagar under 1960-talet hade det egen majoritet i de gemen-
samma voteringarna.

De borgerliga partierna hade majoritet i andra kammaren fram till 1936
samt åren 1953–58 och i första kammaren till 1940. Högern var största borger-
liga parti till andra världskrigets slut då folkpartiet övertog denna position.
Som mest hade högern 122 mandat i riksdagen och det var 1929. Folkpartiet
var under efterkrigstiden fram till 1969 det största borgerliga partiet, då det
kom att dela positionen med centerpartiet. Folkpartiet hade som flest 118
mandat år 1957. Mandatfördelningen blev allt jämnare bland de borgerliga
partierna efter kriget och under de sista åren av tvåkammarriksdag hade de
kring sextio mandat vardera.

Från 1921 hade kommunisterna ett till fyra mandat i första kammaren,
medan antalet varierade starkt i andra kammaren. De kom att vara tungan på
vågen mellan blocken under vissa perioder efter andra världskriget. Flest
mandat, femton stycken, hade de i 1945 års andra kammare, medan endast tre
kommunister tog plats i kammaren 1969.25

23.  Christina Bergqvist, 1994, s 35; Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 96f och
100. Gärda Svensson tog som första bondeförbundskvinna plats i riksdagen 1945. Mar-
gret Nilsson gjorde henne sällskap perioden 1954–58, och då steg andelen kvinnor från 2
till 4,5 procent i partiet. Andelen föll dock tillbaka till 2 procent igen då Gärda Svensson
återigen blev ensam bondeförbundskvinna i riksdagen 1959. Elvy Olsson var ensam
kvinna fr.o.m. 1964, eftersom Gärda Svensson avgått 1963, men hon fick en kvinnlig
partikamrat 1968 i Anna-Lisa Nilsson. Gunnel Jonäng och Maj Pehrsson invaldes året
efter och då klättrade kvinnorepresentationen i partiet till sin högsta nivå under perio-
den, 6,7 procent. Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter
och valkretsar, band 1–5, 1985–1992.

24.  Anita Dahlgren, Ole Elgström & Hans Albin Larsson, 1985.
25.  Nils Stjernquist, 1996, s 122f.
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Av de 137 kvinnorna som tog plats i riksdagen under perioden 1922–70
var mer än hälften socialdemokrater. Den socialdemokratiska riksdagsgrup-
pen var avsevärt mycket större än de andra partiernas under hela perioden
och hade dessutom högre kvinnorepresentation i riksdagen. Granskar man
kvinnornas andel periodvis med 1945 som vattendelare visar det sig att 39
kvinnor invaldes i riksdagen under perioden 1922–45. Av dessa var 25 social-
demokrater. Liberalerna invalde sju, högern fyra och bondeförbundet endast
en. Kommunisternas riksdagsgrupp hade två kvinnliga medlemmar under
perioden (tabell 1).

Tabell 1: Kvinnorna i riksdagen fördelade efter kammare och parti perioden 1922–45 
och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Kolumnen FK & AK avser kvinnor som under sin riksdagstid flyttade från den
ena till andra kammaren. * Delsummorna är avrundade vilket gör att den totala summan upp-
går till 99 %. Perioden 1922–70: n: 137.

Andelen socialdemokratiska kvinnor ökade under andra världskriget, medan
de borgerliga minskade. Bondeförbundets första kvinnliga representant,
Gärda Svensson, invaldes i riksdagens första kammare för Kronobergs och
Hallands län 1945.26 Av tabell 1 framgår att lite mer än hälften av kvinnorna
som invaldes i riksdagen efter andra världskriget var socialdemokrater.
Högerns och folkpartiets kvinnor utgjorde vardera en femtedel, medan bon-
deförbundet och kommunisterna endast hade ett par kvinnor i sina riksdags-
grupper. Den socialdemokratiska gruppen hade krympt, men var ändå stor.
Den grupp som ökade mest var högerns, trots att deras riksdagsgrupp hade
minskat. Små förändringar hade skett i de andra partiernas kvinnogrupper.

26.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992, s 2:402.

Period 1922–1945       n: 39 1946–1970      n: 98 
Parti FK AK FK & AK Totalt % FK AK FK & AK Totalt % 
Bondeförbundet 1 0 0 1 3 3 1 1 5 5 
Högern 0 3 1 4 10 7 12 1 20 20 
Kommunisterna 0 2 0 2 5 0 3 0 3 3 
Liberalerna/folkpartiet 0 6 1 7 18 3 14 2 19 19 
Socialdemokraterna 1 24 0 25 64 12 39 0 51 52 
Totalt 2 35 2 39 100 25 69 4 98 100*
% 5 90 5 100  26 70 4 100 
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Som tidigare nämnts hade många kvinnor under det första kvartsseklet
av kvinnorepresentation osäkra riksdagsplatser. Under perioden 1922–49
invaldes tre femtedelar i andra kammaren efter val. De övriga invaldes i efter-
trädarval och flera av dem ersatte en manlig ledamot. Det var något vanligare
att högerns kvinnor var ersättare än liberalernas och socialdemokraternas,
medan båda kommunisterna invaldes vid val. Antalet socialdemokratiska
kvinnor i andra kammaren näst intill fördubblades genom 1940 års andra-
kammarval. Genom 1948 års val steg antalet kvinnor ytterligare i andra kam-
maren och nu var det andelen folkpartikvinnor som utökades avsevärt,
medan socialdemokraterna förlorade några kvinnor. Kommunisternas två
kvinnor förlorade dessutom sina platser och högerns antal var oförändrat.
Kvinnorepresentationen ökade markant under 1936 och 1940 års val. Många
av de som kom in i riksdagen under dessa val var socialdemokrater eftersom
partiet hade stora valframgångar. Socialdemokraterna hade börjat föra upp
kvinnor på sina vallistor av den orsaken att partiet började bli angeläget om
att locka de kvinnliga väljarna. De politiska kvinnoförbunden hade vuxit i
styrka och kunde påverka nomineringarna och kvinnoorganisationerna drev
dessutom kampanjer för att öka kvinnorepresentationen. Kvinnans roll och
aktivitet i samhället hade ökat i betydelse genom befolkningsfrågan och andra
världskriget.27

De enskilda kvinnliga riksdagskandidaterna var mer beroende av sitt par-
tis valresultat än de manliga. Den övervägande delen av kvinnorna i folkpar-
tiet, socialdemokraterna och kommunisterna invaldes efter valframgångar för
partierna fram till 1940-talets slut. Känsligheten berodde på att kvinnorna i
stor utsträckning hade placerats på den position på vallistorna som låg näst
under valbar plats och vid mandatökningar för ett parti innebar det att kvin-
norna hade chans att inväljas i riksdagen. De kvinnor som kom in i andra
kammaren efter valframgångar för partiet, tillsammans med de som tog plats
som ersättare, utgjorde mer än sjuttio procent av kvinnorna i riksdagen. De
var marginalledamöter enligt Harriet Lundblad.28

Jämför man den svenska riksdagen med det norska stortinget finner man
både likheter och skillnader. Norges socialdemokratiska parti hade, liksom
det svenska, fler kvinnliga representanter än de andra partierna. Fram till
andra världskriget representerade däremot lika många norska stortingskvin-
nor høire som arbeiderpartiet. Efter kriget var långt fler stortingskvinnor soci-

27.  Harriet Lundblad, 1962, s 6ff; Se också: Louise Drangel, 1984, s 383ff.
28.  Kandidatnomineringar vid andrakammarval, SOU 1958:6, (författad av Lars Sköld), s

326–329; Louise Drangel, 1984, s 383ff; Harriet Lundblad, 1962, s 12ff; Nils Carlshamre,
”Kvinnorna och den konservativa rörelsen”, i Kvinnors röst och rätt, Ruth Hamrin-Tho-
rell, Ulla Lindström & Gunvor Stenberg (red), Stockholm 1969, s 189ff.
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aldemokrater, men utgjorde ändå en liten del av sin partigrupp. I 1945 års
stortingsval invaldes också en kvinna från venstre samt en från kommunist-
partiet. Senterpartiet fick sin första kvinnliga representant så sent som 1961.29

I Tyskland, senare Västtyskland och Österrike var också kvinnorepresentatio-
nen högre i vänsterpartierna åren 1919–79.30

De brittiska kvinnorna blev valbara 1918 och under perioden 1918–83 var
kvinnorepresentationen lägre än fem procent.31 Drygt hälften av de kvinnliga
parlamentsledamöterna var labourpolitiker i det brittiska underhuset åren
1919–66. Nära två femtedelar var konservativa och några få var liberaler eller
oberoende ledamöter.32 Skottland hade dock en något högre kvinnorepresen-
tation än genomsnittet för Storbritannien fram till 1945. Under 1931 och 1945
nåddes den högsta kvinnorepresentationen för både parlamentet i stort och
bland de skotska ledamöterna. Under 1931 års val berodde kvinnornas fram-
gång på ett starkt unionistiskt val, medan 1945 års ökning berodde på ett
lyckat labourval. Under åren 1918–45 invaldes åtta skotska kvinnor i Storbri-
tanniens parlament, medan 33 kandiderade. Det var lika lätt, eller snarare
svårt, för labourkvinnor att komma fram i sitt parti som det var för kvinnor i
det konservativa partiet. Senare skulle det bli lättare för labours kvinnor att ta
en plats. Ingen liberal kvinna kom att inväljas under perioden trots att ett
antal kandiderade. De unionistiska kvinnorna kandiderade inte för säkra
platser i parlamentet, även om de inte fick de allra mest hopplösa platserna
att konkurrera om. Alla unionister som invaldes i parlamentet tog ändå en
plats från ett annat parti. Fem labourkvinnor tog en plats i parlamentet under
perioden. Två av dessa kandiderade för säkra labourplatser och en tog den
plats som blev ledig då hennes man dog.33

29.  Tertit Aasland, 1964, s 324; Ottar Hellevik, Stortinget – En sosial elite? En undersøkelse av
sammenhengen mellom sosial bakgrunn og politisk karriere, Oslo 1969, s 120.

30.  Walter S. G. Kohn, 1980, s 237f. Kohn har också berört den odemokratiska perioden
1930- och större delen av 1940-talet.

31.  Pippa Norris & Joni Lovenduski, Political recruitment. Gender, race and class in the Bri-
tish parliament, Cambridge 1995, s 101.

32.  Pamela Brookes, 1969, s 237; Brian Harrison, ”Women in a Men’s House. The Women
M.P.s, 1919–1945”, i The Historical Journal, 1986:3, s 624; Walter S. G. Kohn, 1980, s 238.

33.  Catriona Burness, 1992, s 151–167; Walter S. G. Kohn, 1980, s 238f. I USA, Storbritan-
nien och i viss mån Kanada var det vanligt att kvinnor fyllde sina döda mäns platser. En
annan aspekt som skilde kandidaturen i Skottland från den i Sverige var den ekono-
miska finansieringen av valkampanjerna. Jennie Lee, Skottlands första labourkvinna i
parlamentet, fick t.ex. stöd från Brittiska bookmakers tillsammans med det stöd hon
fick från partimedlemmar då hon invaldes 1929. Hon var då endast 24 år gammal.
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Kvinnorepresentationen var alltså låg i den svenska riksdagen under peri-
oden fram till 1970, liksom i Norge, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
I Sverige kom emellertid ett litet genombrott under 1940-talet. Fram till 1970
ökade kvinnorepresentationen kontinuerligt, men i jämförelse med männen
hade många kvinnor osäkra platser i Sveriges riksdag. De var känsligare för
sitt partis valresultat. Så var även fallet i Norge och Storbritannien och liksom
i Sverige var det genom de stora partierna, och då framför allt arbetarpar-
tierna, som kvinnor invaldes.

Kammartillhörighet

Alltsedan 1894 hade riksdagens första kammare 150 mandat och den andra
hade 230. Några platser tillkom under efterkrigstiden för att säkra de allra
minsta valkretsarnas mandat. Det var vanligt att andra kammarens ledamöter
avslutade sin karriär i den finare första kammaren, ibland kallad senaten. Av
riksdagsmännen i 1930 års första kammare hade en tredjedel suttit i den andra
under någon period, men det blev mindre vanligt med åren. Under 1940- och
1950-talen hade en fjärdedel av första kammarens män suttit i den andra och
denna grupp hade minskat till sexton procent i början av 1960-talet. Det var
betydligt mindre vanligt att ledamöterna gick den motsatta vägen och avslu-
tade sin karriär i andra kammaren.34

Kvinnorna hade under hela undersökningsperioden lättare att väljas in i
andra kammaren. Bland de som invaldes före andra världskriget satt alla i
andra kammaren utom den frisinnade Kerstin Hesselgren och högerns Ebon
Andersson. Hesselgren gick från den första till andra kammaren och Anders-
son invaldes i första kammaren efter några år i andra.35

Första kammarens kvinnliga ledamöter var få, speciellt under mellan-
krigstiden. Kerstin Hesselgren invaldes under partibeteckningen liberal med
hjälp av socialdemokraterna. Hon var bosatt i Stockholm, men kandiderade i
Göteborgs stad som ensam liberal. Valet var jämt och lotten avgjorde vem
som skulle ta plats i riksdagen. Det stod mellan Hesselgren och en högerman
och turen var på Hesselgrens sida. När hennes mandattid var slut slogs hon
dock ut, men återvaldes i Örebro län som frisinnad vilde med socialdemokra-
ternas hjälp. Mellan 1934 och 1942 saknade första kammaren kvinnligt inslag,
men 1943 invaldes socialdemokraten Anna Sjöström-Bengtsson då hon ersatte

34.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 462.
35.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,

band 1–5, 1985–1992.
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en avgången riksdagsman i Göteborgs stads valkrets. Två år senare, då Gärda
Svensson tog plats, fick kammaren två kvinnliga ledamöter. Även hon var
ersättare till en annan riksdagsman. Nämnas bör att Stockholms och Göte-
borgs stads valkretsar valde två kvinnor var till första kammaren.36

I takt med att kvinnorepresentationen ökade i riksdagen, steg också
antalet i första kammaren. Under efterkrigstiden satt 26 procent av riksdags-
kvinnorna i första kammaren och 4 procent av dem hade flyttat mellan den
första och andra kammaren. Det var vanligare att borgerliga kvinnor lyckades
ta en plats i första kammaren, medan kommunisterna aldrig tog någon för-
stakammarplats (tabell 1).

Under perioden fram till andra världskrigets slut satt nittio procent av
kvinnorna i andra kammaren, en andel som sjönk till sjuttio procent under
perioden 1946–70 (tabell 1). Få kvinnor invaldes alltså i riksdagens första
kammare och det var mycket ovanligt att de gick från andra till första kam-
maren. Detta kan bero på att kvinnorna var marginalledamöter i riksdagen
utan större chans att göra karriär.

Den lägre kvinnorepresentationen i första kammaren berodde troligtvis
på den hårdare konkurrensen om ett mindre antal riksdagsplatser i valkret-
sarna och det indirekta valsättet samt de längre mandatperioderna hade också
en motverkande effekt. Kvinnorepresentationen i landstings- och kommunal-
fullmäktigeförsamlingarna, som valde förstakammarledamöterna, bidrog
likaså. Det var med andra ord få kvinnor som kunde välja förstakammarleda-
möter och få som kunde bli valda, även om det blev fler med tiden. Kvinno-
representationen ökade dessutom när beslutet om första kammarens
avskaffande blev aktuellt.37

Valsystemen har speciell betydelse för kvinnorepresentationen. Den fran-
ske sociologen Maurice Duvergers undersökning från 1955 visade att det pro-
portionella valsystemet gav högre kvinnorepresentation än andra valsystem
och andra studier har senare bekräftat detta.38 När proportionella val med

36.  Harriet Lundblad, 1962, s 3ff.
37.  Harriet Lundblad, 1962, s 5; Sven Ulric Palme, 1969, s 62.
38.  Maurice Duverger, 1955. Se t.ex: Robert Darcy, Susan Welch & Janet Clark, Women,

elections & representation, Lincoln, London 1997, Kapitel 7; Walter S. G. Kohn, 1980, s
236; Torild Skard & Elina Haavio-Mannila, ”Women in parliament” i Unfinished demo-
cracy. Women in Nordic politics, Elina Haavio-Mannila m.fl. (red), Oxford, New York,
Toronto, Sydney, Paris & Frankfurt 1985; Pippa Norris, ”Women’s Legislative Participa-
tion in Western Europe”, i West European Politics, 1985:4, s 98ff; Wilma Rule, ”Why
Women don’t Run: The Critical Contextual Factors in Women’s Legislative Recruit-
ment”, i The Western Political Quarterly, 1981:1, s 76f; Pamela Paxton, ”Women in Natio-
nal Legislatures. A Cross-National Analysis”, i Social Science Research, 1997, s 461; Miki
Caul, ”Women’s Representation in Parliament. The Role of Political Parties”, i Party
Politics, 1999: 1, s 84; Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 319.
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partilistor ställts mot majoritetsval i enmansvalkretsar, har det visat sig att
kvinnor har haft svårt att ta sig fram i det senare valsystemet. Christina Berg-
qvist har nyanserat dessa slutsatser och menar att nomineringsprocessen och
antalet platser som finns i en valkrets är av betydelse för kvinnorna oavsett
valsystem. Det gynnar kvinnor att inte behöva konkurrera med en enda man,
om en enda parlamentsplats.39

Geografisk bakgrund

Tvåkammarriksdagen infördes 1866, men ledamotsantalet fastställdes inte
förrän 1894. Städerna var kraftigt överrepresenterade i proportion till folk-
mängden i jämförelse med landsbygden och utvecklingen fortsatte sedan i
takt med städernas tillväxt. När folkmängden ökade, ökade också ledamots-
antalet för valkretsen, men det stoppades 1894 genom den s.k. vingklipp-
ningen. Då fixerades antalet förstakammarledamöter till 150 och andra
kammarens ledamöter till 230. I andra kammaren fick städerna välja 80 leda-
möter och landsbygden 150. Överrepresentationen för städerna försvann när
det proportionella valsystemet infördes 1909. På grund av de demografiska
förändringarna korrigerades så småningom mandatfördelningen bland val-
kretsarna återigen och några mandat tillkom för att garantera även de minsta
valkretsarnas riksdagsmandat. Under tvåkammarriksdagens sista år hade för-
sta kammaren 151 ledamöter och andra kammaren 233.40

I riksdagen ökade andelen stadsrepresentanter från drygt femtio till sex-
tio procent under undersökningsperiodens gång. Nära sextio procent av
andra kammarens män rekryterades från landsbygden perioden 1922–37.
Andelen sjönk något fram till slutet av 1940-talet då drygt femtio procent var
från landsbygden och i början av 1960-talet hade landsbygdsrepresentationen
bland männen minskat ytterligare till drygt fyrtio procent. I första kammaren
ökade andelen från landsbygden svagt från 40 till 44 procent under perioden
1921–61. Bondeförbundet hade en ensidig landsbygdsrepresentation, men
också högern och liberalerna hade flest representanter från landsbygden. Stä-
derna vann emellertid mark bland de två senare partierna. De socialistiska
partierna hade en jämnare fördelning mellan landsbygds- och stadsrepresen-
tanter med en liten övervikt för städerna. Efter andra världskriget hade samt-
liga partier, utom bondeförbundet, en majoritet ledamöter från städerna och
då framför allt folkpartiet.41

39.  Christina Bergqvist, 1994, s 56–61.
40.  Nils Stjernquist, 1996, s 107f.
41.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 412, 425, 438f, 460.



Vägen till riksdagen 1922–1970

87

Tabell 2 visar att en klar majoritet av riksdagskvinnorna var hemmahö-
rande i en stad då de valdes in i riksdagen perioden 1922–45. Stadsprägeln var
starkare bland kvinnorna än bland männen och starkast bland de socialistiska
kvinnorna. Tabellen visar vidare att andelen riksdagskvinnor hemmahörande
i en stad växte ännu något under efterkrigstiden. Alla partier utom bondeför-
bundet följde ett liknande mönster. Detta parti representerades endast av en
stadskvinna. Bondeförbundets Gunnel Jonäng satt i riksdagens andra kam-
mare för Bollnäs och Gävleborgs län under åren 1969–70.42 Andelen stadsre-
presentanter blev större bland riksdagsmännen under tvåkammartiden, men
stadsprägeln var starkare bland kvinnorna.

Tabell 2: Riksdagskvinnorna fördelade efter landsbygd, städer och parti perioden 
1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

Under perioden 1922–45 kom de flesta av riksdagskvinnorna från någon av
landets storstadsregioner. Elva kom från Stockholms stad och ytterligare tre
kom från Stockholms län, två kom från Malmöhus län och fem från Göte-
borgs och Bohus län. Södermanlands, Östergötlands och Hallands län repre-
senterades av två kvinnor var. Samtliga norrlandslän representerades av en
kvinna, utom Västernorrlands län som representerades av två. Därefter hade
Västmanlands, Värmlands, Örebro, Skaraborgs och Kristianstads län haft en
kvinna i riksdagen.43

42.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 5, Stockholm 1992, s 146.
Gunnel Jonäng var riksdagsledamot till 1988.

43.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

Period 1922–1945  n: 39 1946–1970  n: 98 

Parti Landsbygd Stad Totalt Landsbygd Stad Totalt 

Bondeförbundet 1 0 1 4 1 5 

Högern 1 3 4 6 14 20 

Kommunisterna 0 2 2 0 3 3 

Liberalerna/folkpartiet 3 4 7 2 17 19 

Socialdemokraterna 8 17 25 16 35 51 

Totalt 13 26 39 28 70 98 

% 33 67 100 29 71 100 
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Storstadsprofilen var markant för de borgerliga kvinnorna av vilka hälf-
ten kom från Stockholm. Socialisterna var mer spridda över Sverige, men
även de kom främst från storstadsregionerna. Drygt hälften kom från Stock-
holms, Malmöhus eller Göteborgs och Bohus länsregionen. Under 1941 fick
Norrland sina första riksdagskvinnor då socialdemokraterna Anna Lindqvist-
Pettersson (Ronnebäck) från Jämtlands, Hildur Nygren från Gävleborgs,
Judith Olsson och Hulda Skoglund-Lindblom från Västernorrlands län inval-
des. De borgerliga partiernas första norrländska kvinnorepresentant blev
högerns Märta Boman från Norrbottens län då hon tog plats i andra kamma-
ren 1945. Storstadsprofilen var mindre markant under andra världskriget.44

Det berodde på att många kvinnliga marginalkandidater invaldes i riksdagen.
Socialdemokraterna gick starkt framåt och många nya kvinnor invaldes däri-
genom från både större och mindre valkretsar.

Kvinnorna i andra kammaren representerade främst valkretsar där deras
parti förfogade över många mandat. Det är troligtvis p.g.a. socialdemokrater-
nas storlek som partiet har kunnat välja en större andel kvinnor än de andra.
Det var framför allt i de valkretsar där socialdemokraterna hade många man-
dat som kvinnorna valdes fram till 1940-talets slut. Bondeförbundet förfo-
gade oftast över få mandat i valkretsarna, och det i kombination med deras
starka knytning till jordbruksbefolkningen bidrog antagligen till att ingen av
partiets kvinnor invaldes i andra kammaren.45 Eftersom socialdemokraterna
var ett stort parti behövde inte alltid deras kvinnor konkurrera om endast en
riksdagsplats med männen. Som vi tidigare sett i de internationella studierna
var det genom de stora partierna som kvinnor först valdes in i parlamenten
och de flesta kvinnor invaldes också från de stora partierna genom åren.

44.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

45.  I kretsar med ett eller två socialdemokratiska mandat valdes ingen kvinna, medan partiet
någon gång valde en i valkretsar där man förfogade över tre mandat. De flesta av
högerns och liberalernas kvinnor valdes från en valkrets där partiet förfogade över fler än
ett mandat och det var ovanligt att fler valdes i samma valkrets under samma mandatpe-
riod fram till 1949. I endast två valkretsar förekom det att ett och samma parti valde fler
kvinnor under samma mandatperiod. I Stockholms valkrets sände socialdemokraterna
och folkpartiet samtidigt två eller flera kvinnliga representanter och Västernorrland
hade under en del av en mandatperiod två socialdemokratiska kvinnor i andra kamma-
ren. De valkretsar som inte valde en kvinna under perioden var alla små. Se: Harriet
Lundblad, 1962, s 10f.
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En stor del av kvinnorna valdes från Stockholms och Göteborgs stads
valkrets, men de flesta län var någon gång representerade av en kvinna under
perioden 1946–70 och endast Gotlands län var utan kvinnlig representation.
Riksdagskvinnorna kom fortfarande i stor utsträckning från landets storstads-
områden och under denna period var det främst högerns och folkpartiets
kvinnor som var storstadsrepresentanter. Socialdemokraterna och kommunis-
terna hade en jämn spridning över landet.46

Liknande rekryteringsmönster står även att finna i norska stortinget.
Den första kvinnan som invaldes i det norska stortinget var Karen Platou
1921, som invaldes i Kristiania från en högerlista. Den andra kvinnan, Helga
Karlsen, invaldes 1927 i Oslo från arbeiderpartiet. Under 1930-talet satt
endast en till tre kvinnor i stortinget och de utgjorde som högst två procent
av stortingsledamöterna. Genombrottet kom först efter andra världskriget.
Kvinnorepresentationen steg till nio procent 1961. Allt som allt invaldes 25
kvinnor i stortinget under åren 1921–61. Av dessa kom drygt hälften från
landsbygden. Kvinnorna hade, liksom i Sverige, lättare att inväljas från en
stad och då speciellt från Oslo. Fram till 1961 stod Oslo för 25 procent av de
kvinnliga representanterna i stortinget. Trondheim valde en kvinna 1930 och
1933, men förutom dessa två kvinnor kom alla representanter från Østlandet
fram till 1949. År 1949 invaldes den första och enda kvinnan från Sørlandet.
Vestlandet fick sina första representanter från och med 1957 och 1961 och den
första nord-norska kvinnliga representanten invaldes 1957.47

Social bakgrund

När tvåkammarsystemet infördes 1867 var Sverige ett jordbrukssamhälle. Vid
sekelskiftet arbetade mer än hälften av befolkningen inom jordbruk med
binäringar och om riksdagen hade speglat det svenska samhället hade också
flertalet riksdagsledamöter härstammat från jordbruksnäringen. Så var det
inte. Riksdagsmännen i andra kammaren vars fäder som inte var sysselsatta
inom jordbruket var i majoritet redan i slutet av 1930-talet och andelen jord-
brukarbarn minskade sedan stadigt. Den största gruppen inom övriga
näringsgrenar var arbetarbarn. De utgjorde en femtedel av andra kammarens
män. Andelen barn till förvaltningspersonal var mindre och utgjorde knappt
en femtedel. Arbetarbarnen ökade fram till mitten av 1950-talet, därefter
minskade de och början i av 1960-talet utgjorde kategorierna arbetarbarn och
barn till förvaltningspersonal ca en fjärdedel vardera. Andelen tjänstemanna-

46.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

47.  Tertit Aasland, 1964,s 323f; Ottar Hellevik, 1969, s 118.
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barn hade vuxit mest. De borgerliga partierna hade en hög andel riksdagsmän
från jordbrukarhem i andra kammaren och då särskilt bondeförbundet.
Bland de borgerliga männen fanns under 1930-talet tre femtedelar jordbru-
karbarn och i början av 1960-talet hade hälften av dem sina rötter i jordbru-
ket. Andelen riksdagsmän med arbetarbakgrund var någorlunda konstant
under 1900-talets första hälft, men de borgerliga partierna hade med undan-
tag för folkpartiet en låg andel. Tre femtedelar av de socialistiska männen i
andra kammaren hade däremot arbetarbakgrund under 1930-talet, men grup-
pen hade minskat till två femtedelar i början av 1960-talet.48

Nära hälften av de kvinnor som invaldes i riksdagen under perioden
1922–45 hade arbetarbakgrund och en femtedel hade jordbrukande fäder. De
övrigas fäder var tjänstemän i allmän tjänst, läkare och sysselsatta inom han-
del, samfärdsel och industri (diagram 2). Två femtedelar av de borgerliga riks-
dagskvinnornas fäder var jordbrukare och en något mindre grupp var
sysselsatt inom handel, samfärdsel och industri. Två tredjedelar av de socialis-
tiska kvinnornas fäder var arbetare, medan de övriga var jordbrukare eller sys-
selsatta inom handel, samfärdsel och industri. Andelen kvinnor med
arbetarbakgrund sjönk under andra världskriget trots att de socialdemokra-
tiska kvinnorna ökade.49

Under den senare undersökningsperioden hade kvinnor med arbetarbak-
grund minskat till en tredjedel. Nära hälften av fäderna var tjänstemän i all-
män tjänst av högre och lägre grad eller inom handel, samfärdsel och industri.
Gruppen högre tjänstemän hade vuxit markant och det var en utveckling som
liknade den bland männen. Kvinnor från arbetar- och jordbrukarhem hade
blivit färre, och kvinnor vars fäder var tjänstemän hade blivit fler (diagram 2).

Nära hälften av de socialdemokratiska kvinnorna hade fortfarande arbe-
tarbakgrund, medan en mindre del av deras fäder var sysselsatta inom handel,
samfärdsel och industri. De övriga var jordbrukare och tjänstemän i allmän
tjänst av högre och lägre grad. De borgerliga riksdagskvinnornas fäder var till
en tredjedel tjänstemän i allmän tjänst av högre och lägre grad eller inom
handel, samfärdsel och industri. En liten del av fäderna var jordbrukare och
arbetare.50 Kvinnorna följde alltså den generella trenden i riksdagen där jord-

48.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 452ff.
49.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,

band 1–5, 1985–1992.
50.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,

band 1–5, 1985–1992.
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bruks- och arbetarbakgrund fick ge vika för tjänstemannabakgrund. Det var
dock mindre vanligt att de borgerliga kvinnorna hade sina rötter i jordbruket,
än borgerliga män. Bland de socialistiska kvinnorna var en högre andel från
arbetarhem, än deras manliga partikamrater.

Diagram 2: Riksdagskvinnorna fördelade efter fädernas yrke perioden 1922–45 och 
1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70 n: 135, perioden 1922–45 n: 39 och perioden 1946–70 n: 96.
Uppgifter om två fäder saknas för perioden 1946–70.

Harriet Lundblad gjorde i sin licentiatavhandling en socialgruppsindelning
av kvinnorna i riksdagen 1922–49. Hon fann att majoriteten av de borgerliga
kvinnorna tillhörde socialgrupp ett eller två, medan socialdemokraterna och
kommunisterna med några undantag tillhörde socialgrupp två. Makarnas
socialgruppsindelning uppvisade ett liknande mönster. När hon undersökte
fädernas socialgrupp fann hon större skillnader mellan de borgerliga och soci-
alistiska kvinnorna. De borgerliga tillhörde fortfarande socialgrupp ett eller
två, medan de socialistiska, med några få undantag, kom från socialgrupp två
och tre.51 Majoriteten riksdagsledamöter kom från socialgrupp ett och två i
slutet av 1930-talet, men drygt en fjärdedel hade sin bakgrund i socialgrupp
tre. Denna grupp hade vuxit till knappt en tredjedel tjugo år senare, medan
andelen riksdagsledamöter från socialgrupp ett och två minskat.52 Enligt

51.  Lundblad baserade denna gruppindelning på kvinnornas yrkesbakgrund. Om de inte
hade ett yrke i anslutning till riksdagsinträdet utgick hon från f.d. yrket eller utbildning.
Se: Harriet Lundblad, 1962, s 20f.
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Holmberg och Esaiasson har det emellertid inte förekommit någon bredd-
ning av riksdagens sociala bas under 1900-talets gång. Riksdagsledamöter
som kom från socialgrupp ett har blivit en aning fler och andelen var knappt
en femtedel under perioden 1937–85 och det gällde samtliga partier.53

De borgerliga och socialistiska kvinnorna kom alltså från skilda social-
grupper. Deras fäder hade också skilda yrkesstrukturer. De borgerliga kvin-
norna var oftare jordbrukarbarn och de socialistiska arbetarbarn. Riksdagens
kvinnor följde den generella trenden i riksdagen där andelen tjänstemanna-
barn har vuxit och andelen arbetar- och jordbrukarbarn blivit mindre. De
norska stortingskvinnorna tillhörde en lägre socialgrupp än männen i parla-
mentet. Liksom i Sverige kom de borgerliga kvinnorna i stortinget från en
högre socialgrupp än de borgerliga männen, medan de socialistiska kvin-
norna kom från en lägre socialgrupp, än sina manliga partivänner.54

Utbildningsstruktur

Tvåkammarriksdagens ledamöter hade en hög utbildningsnivå i förhållande
till befolkningen. Nivån föll dock markant i och med tillämpningen av de
nya rösträttsbestämmelserna 1911 och 1921. Första kammarens ledamöter var
högre utbildade. Efter 1921 höjdes utbildningsnivån successivt bland ledamö-
terna. I slutet av 1930-talet hade hälften av andra kammarens män endast
folkskoleutbildning. Nära en fjärdedel hade folkhögskole- och yrkesskoleut-
bildning och andelen män i andra kammaren med universitetsutbildning var
nära en femtedel. I början av 1960-talet hade gruppen med endast folkskole-
utbildning minskat till en fjärdedel. Andelen män i andra kammaren med
utbildning efter folkskolan hade blivit betydligt större och då speciellt den
med universitets- och/eller realskoleutbildning. En fjärdedel av dem hade
universitetsutbildning. Vardera en tiondel hade gymnasie- eller realskoleut-
bildning och knappt en tredjedel hade folkhögskole- eller yrkesskoleutbild-
ning. Gruppen män i första kammaren med endast folkskoleutbildning var
långt mindre än i andra kammaren under slutet av 1930-talet, medan skaran
med universitetsutbildning var större. I början av 1960-talet liknade kamrar-
nas utbildningsstrukturer varandra. Första kammarens män hade t.o.m. en
något lägre utbildningsnivå än andra kammarens. Högerns och folkpartiets
riksdagsmän hade en högre utbildningsnivå än de andra partiernas. Högerns
män låg i genomsnitt på universitetsnivå. Folkpartiets genomsnittliga utbild-
ningsnivå flyttade från folkhögskole- och yrkesskolenivå under 1930-talet till

52.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, s 454f, 473, 476.
53.  Sören Holmberg & Peter Esaiasson, 1988, s 145.
54.  Ottar Hellevik, 1969, s 118.
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gymnasienivå på 1960-talet. Bland bondeförbundets riksdagsmän var det van-
ligast med folkskoleutbildning, men under åren blev gruppen som vidareut-
bildade sig större. Socialdemokraterna hade en mindre andel vidareutbildade
än bondeförbundet, men även inom detta parti ökade andelen och i början
av 1950-talet låg partierna på samma utbildningsnivå. Kommunisterna hade
en betydligt lägre utbildningsnivå i jämförelse med de andra partierna.55

Tabell 3 nedan visar att majoriteten av riksdagens kvinnor, under perio-
den fram till andra världskrigets slut, hade vidareutbildat sig. Den största
delen hade utbildat sig vid folkhögskola eller yrkesskola, men femton procent
hade studerat vid universitet. Kvinnorna hade en något högre utbildningsnivå
än männen. De borgerliga kvinnorna hade, med två undantag, utbildat sig
efter folkskolan. Hälften hade studerat vid folkhögskola eller yrkesskola och
en tredjedel vid universitet. Bland socialisterna hade däremot mindre än hälf-
ten vidareutbildat sig och de båda kommunisterna är inkluderade i denna
grupp. De socialister som hade vidareutbildat sig hade dessutom en lägre
utbildning än de borgerliga kvinnorna.

Tabell 3: Riksdagskvinnorna fördelade efter utbildningsnivå och parti perioden 1922–
45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

55.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 419, 434, 445ff, 468.

Period 1922 –1945   n: 39 1946 –1970   n: 98 

Parti Folk-
skola

Folkhög-
skola, 
yrkes-
skola 

Real-
examen 

och 
realskola

Student-
examen och 
gymnasium

Uni-
versi-

tet 

Folk-
skola

Folkhög-
skola, 
yrkes-
skola 

Real-
examen 

och 
realskola

Student-
examen och 
gymnasium

Uni-
versi-

tet 

Bonde-
förbundet 

0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 

Högern 1 2 0 0 1 4 3 2 4 7 

Kommunist-
erna 

2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Liberalerna/ 
folkpartiet 

1 3 0 0 3 0 5 2 2 10 

Socialdemo-
kraterna 

14 7 1 1 2 19 12 6 3 11 

Totalt 18 13 1 1 6 26 22 11 11 28 

% 46 33 3 3 15 27 22 11 11 29 
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Under den senare undersökningsperioden hade andelen kvinnor som inte
utbildat sig vidare efter folkskolan minskat markant och det var framför allt
gruppen med de högre utbildningarna som blivit större. Nära en tredjedel
hade t.ex. universitetsutbildning, varav fyra kvinnor hade en högre akademisk
examen. Andelen med realskola och gymnasieutbildning bakom sig hade
också blivit större (tabell 3). Utbildningsnivån bland kvinnorna följde utveck-
lingen i riksdagen. Kvinnorna låg dock på en högre nivå än männen under
efterkrigstiden.

Majoriteten av de borgerliga kvinnorna hade vidareutbildat sig varav de
flesta vid universitet, därefter följde gymnasieutbildade och de med realskole-
utbildning. Merparten av de socialistiska kvinnorna hade även de läst vidare
efter folkskolan, men inte i lika stor utsträckning. Den största andelen hade
läst vid folkhögskola eller yrkesskola, några hade realskole- och gymnasieut-
bildning, men nära en femtedel hade läst vid universitet (tabell 3). Skillna-
derna i utbildningsnivå mellan de borgerliga och socialistiska männen fanns
alltså också bland kvinnorna.

När jag undersökte riksdagskvinnornas examensnivå, under perioden
1922–45, fann jag att drygt hälften av dem hade en examen. De flesta hade
dock en lägre examen, exempelvis från folkhögskola. Fyra kvinnor hade
yrkesexamen, medan sex hade akademisk och högre akademisk examen. En
betydligt högre andel riksdagskvinnor hade en examen perioden 1946–70,
och det var dessutom fler som hade högre examen. De hade vanligen tagit
studenten och/eller studerat vid universitet (tabell 4).

Tabell 4: Riksdagskvinnorna fördelade efter examen och parti perioden 1922–45 och 
1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 92. Riksdagskvinnor utan examen har utelämnats. Uppgift
om en socialdemokrat saknas perioden 1946–70

1922 – 1945   n: 21 1946 – 1970   n: 71 

Parti Student Akade-
misk 

Högre 
akade-
misk 

Ingenjörs-, 
agronom-, 

folkskollärar-, 
m.fl. 

Diverse 
lägre 

Student Akade-
misk 

Högre 
akade-
misk 

Ingenjörs-, 
agronom-, 

folkskollärar-, 
m.fl. 

Diverse 
lägre 

Bonde-
förbundet 

0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 

Högern 0 0 1 0 2 4 7 0 2 3 

Kommunist-
erna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Liberalerna/ 
folkpartiet 

0 1 2 3 0 4 6 2 4 3 

Social-
demokraterna 

1 2 0 1 7 3 9 2 4 13 

Totalt 1 3 3 4 10 13 22 4 10 22 

Period
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Liksom de svenska riksdagskvinnorna hade de norska stortingskvinnorna en
hög utbildningsnivå. En fjärdedel hade den högsta allmänutbildningen fram
till 1961, men mer än en tredjedel hade dock endast folkskola bakom sig. De
återstående hade efter sin grundskola gått en rad olika folkhögskole- eller
yrkesutbildningar, vanligen lärar- och handelsutbildning.56 De danska folke-
tingskvinnorna var likaledes välutbildade perioden 1918–65, och med tiden
höjdes deras utbildningsnivå.57 Majoriteten av den amerikanska kongressens
kvinnor under perioden 1916–69 var också de välutbildade och hade läst
vidare efter High school, oftast till lärare.58 Utbildningsnivån bland Storbri-
tanniens kvinnliga parlamentariker, perioden 1918–66, var också hög. Ett fåtal
av dem hade endast folkskola bakom sig. De andra hade läst vidare och
många hade studerat vid universitet.59 När utbildningsnivån bland Storbri-
tanniens kvinnor höjdes, höjdes den också bland de kvinnliga parlamentari-
kerna. Andelen kvinnliga parlamentariker med examen ökade avsevärt under
efterkrigstiden och uppgick till nära två tredjedelar i mitten av 1970-talet. De
manliga parlamentarikerna hade emellertid en något högre utbildningsnivå.60

De skotska kvinnor som valdes in i det brittiska parlamentet, fram till andra
världskrigets slut, tenderade däremot att ha en högre utbildning än män-
nen.61 Det samma gällde de nederländska kvinnoparlamentarikerna invalda
under perioden 1918–46.62

Det är svårt att jämföra utbildningsnivån bland de olika ländernas
kvinnliga parlamentariker eftersom utbildningssystemen varierade och
undersökningarnas periodiseringar är inte heller desamma. Inte desto mindre
kan man konstatera att de kvinnliga parlamentarikerna oftast hade en högre
utbildningsnivå än deras manliga kolleger, så även i Sverige. Majoriteten av
de svenska riksdagskvinnorna hade under tiden fram till andra världskrigets
slut utbildat sig vidare efter folkskolan. Den största delen hade emellertid
utbildat sig vid folkhögskola eller yrkesskola. Bland de borgerliga kvinnorna
fanns både en större andel vidareutbildade och en större grupp med högre
utbildning. Andelen kvinnor som vidareutbildade sig ökade efter andra
världskriget och då speciellt de med högre utbildning. En större andel hade
också examen och högre sådan, än före kriget. De socialistiska kvinnorna var
högre utbildade efter kriget, men de hade inte kommit upp till de borgerliga
kvinnornas utbildningsnivå.

56.  Tertit Aasland, 1964, s 332.
57.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 173.
58.  Barbara C. Burrell, 1994, s 61.
59.  Pamela Brookes, 1969, s 237.
60.  Elizabeth Vallance, 1979, s 64.
61.  Catriona Burness, 1992, s 169.
62.  Monique Leijenaar, 1998, s 95.
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Sysselsättning

Andelen yrkesutövande kvinnor i Sverige ökade något under perioden 1870–
1960, med en liten nedgång under 1950-talet. I början av perioden var en stor
del av kvinnorna sysselsatta inom jordbruket, men 1960 utgjorde denna
grupp endast någon procent. Den andra större kvinnogruppen lönearbetade i
huslig verksamhet, en grupp vars storlek kulminerade under 1930-talet. Där-
efter minskade den och utgjorde enbart ett par procent under 1960-talet. Den
största ökningen skedde bland akademiker och tjänstemän. Gruppen växte
från någon procent till arton under 1960-talet. Andelen arbetarkvinnor ökade
också från några få procent 1870 till tio 1960.63

Före 1922 dominerades tvåkammarriksdagen av tre näringar och yrkes-
grupper. Dessa tre grupper var tjänstemän i allmän tjänst av högre grad såsom
chefer för centrala ämbetsverk, höga officerare, biskopar och domprostar
samt professorer och lärare vid universiteten, de som livnärde sig på jordbruk:
godsägare, lantbrukare, jordbruksförvaltare, skogsvaktare samt fiskare och de
inom handel, samfärdsel och industri t.ex. företagare, kamrerer, kassörer,
kontors- och butikspersonal. Som nämnts kom ledamöterna i första kamma-
ren från det övre samhällsskiktet, medan andra kammaren dominerades av
personer från lägre skikt.64

Rösträttsreformerna innebar en stor förändring i riksdagens yrkessam-
mansättning. Det fanns dock stora skillnader mellan kamrarna. I början av
1930-talet utgjorde tjänstemän i allmän tjänst av högre grad en tredjedel av
första kammarens män och det gjorde också de inom jordbruksnäringen. I
första kammaren satt en arbetare, medan andelen utgjorde drygt en tiondel i

63.  Sten Carlsson, ”Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866”, i Samhälle och riks-
dag, del 1, Arthur Thomson (red), Stockholm 1966, s 300f. Anita Nyberg har kritiserat
statistiken över kvinnors arbete och menar att gifta kvinnors ökade förvärvsfrekvens är
en social konstruktion. Statistiken baseras på den vid varje tidpunkt rådande ideologin i
samhället och den ökade förvärvsfrekvensen är till viss del resultatet av förändringar i
definitionen av förvärvsarbete. Hon visar att jordbrukarhustrur i början av seklet betrak-
tades som icke förvärvsarbetande, medan de på 1980-talet betraktades som jordbrukare.
I statistiken får vi veta att kvinnorna inom jordbruket har blivit fler, medan vi i själva
verket vet att sektorn sysselsatt betydligt färre människor. Trots att hon främst diskuterar
jordbrukarhustrurna menar hon att ett liknande resonemang kan appliceras på medhjäl-
pande gifta kvinnliga familjemedlemmar i andra näringsgrenar. Se: Anita Nyberg, ”Det
osynliga kvinnoarbetet”, i Tvärsnitt 1991:3, s 32–29; Anita Nyberg, ”Vad är förvärvsar-
bete?”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1987:1, s 54–65.

64.  Nils Stjernquist, 1996, s 130–133.
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andra kammaren. Andelen män inom jordbruksnäringen var störst med två
femtedelar och mindre än en tiondel var tjänstemän i allmän tjänst av högre
grad. Det fanns mindre skillnader i de andra yrkesgruppernas (fria yrken samt
handel, samfärdsel och industri) representation.65

I andra kammaren var fortfarande jordbrukarna den största yrkesgrup-
pen i slutet av 1930-talet. Andelen uppgick till drygt en tredjedel. Tjänstemän
i allmän tjänst av högre grad utgjorde drygt en fjärdedel. Gruppen män med
fria yrken utgjorde en femtedel och arbetarna en tiondel. Tjänstemän i all-
män tjänst av lägre grad och män inom handel, samfärdsel och industri
utgjorde kring en tjugondel. I första kammaren fanns en större andel tjänste-
män i allmän tjänst av både högre och lägre grad. I början av 1960-talet hade
små förändringar skett i yrkessammansättningen bland andra kammarens
män. Andelen med fria yrken hade dock vuxit till nära en tredjedel och ande-
len inom handel, samfärdsel och industri till drygt en tiondel. Arbetarna
utgjorde i början av 1960-talet endast en tjugondel. Första kammarens yrkes-
sammansättning liknade andra kammarens.66 Vissa specifika yrkesgrupper
har varit väl representerade i tvåkammarriksdagen. Journalister, lärare och
anställda vid järnvägen var framträdande grupper. Industriledare och kom-
munalpolitiker, som inledningsvis var många i riksdagen, blev däremot färre
med tiden.67

De kvinnor som invaldes i riksdagen 1922–45 förvärvsarbetade i högre
grad än svenska kvinnor i genomsnitt. Diagram 3 visar att en tiondel av kvin-
norna var tjänstemän i allmän tjänst av högre grad och en fjärdedel av lägre
grad. Gruppen med fria yrken uppgick till en femtedel. Endast kommunisten
Solveig Rönn-Christiansson, som satt i riksdagens andra kammare för Göte-
borg, var arbetare.68 De borgerliga kvinnorna förvärvsarbetade i högre grad
än de socialistiska och vanligast var att de var tjänstemän i allmän tjänst av
högre och lägre grad. Andelen socialister inom dessa yrkesgrupper var också
stor, men ändå betydligt mindre. En stor andel socialistiska kvinnor hade fria
yrken och några förvärvsarbetade inom handel, samfärdsel och industri.69 Få
kvinnor var i jämförelse med männen arbetare och jordbrukare, medan
många var tjänstemän i allmän tjänst av lägre grad.

65.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 433f.
66.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 414, 440–446, 463ff.
67.  Nils Stjernquist, 1996, s 135.
68.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 4, Stockholm 1990, s

144.
69.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,

band 1–5, 1985–1992.
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Diagram 3: Riksdagskvinnorna fördelade efter yrke vid inträdet i riksdagen perioden 
1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137, perioden 1922–45 n: 39 och perioden 1946–70 n: 98.

Under andra världskriget hade andelen tjänstemän i allmän tjänst av högre
och lägre grad ökat bland riksdagskvinnorna, medan färre än tidigare var icke
förvärvsarbetande. Andelen var alltjämt betydligt mindre än för Sveriges
kvinnor i genomsnitt. Den största delen av riksdagskvinnorna var under
efterkrigstiden tjänstemän i allmän tjänst av högre och lägre grad, därefter
följde grupperna med fria yrken och sysselsatta i handel, samfärdsel och indu-
stri. Den senare gruppen hade blivit betydligt större (diagram 3). Liksom
bland samtliga Sveriges kvinnor hade gruppen akademiker och tjänstemän
ökat, men det fanns en växande grupp kvinnor i landet som var så gott som
utan representation i riksdagen, nämligen arbetarkvinnorna.

Den största delen av de borgerliga kvinnorna var fortfarande tjänstemän
i allmän tjänst av högre och lägre grad efter andra världskriget, men många
hade nu också fria yrken. De borgerligas och socialisternas yrkesstrukturer
liknade nu i högre grad varandra. Andelen socialister som var tjänstemän i
allmän tjänst av högre och lägre grad hade ökat till ungefär samma nivå som
bland de borgerliga, liksom andelen med fria yrken.70 Därutöver kan nämnas
att lärarna var en framträdande grupp bland kvinnorna, liksom bland riks-
dagsmännen. Under tiden fram till andra världskrigets slut var tretton pro-
cent av riksdagskvinnorna folkskol- eller universitetslärare, en grupp som

70.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
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minskat till tio procent perioden 1946–70.71 Utvecklingen av riksdagskvin-
nornas yrkessammansättning liknade utvecklingen bland männen. Bland
kvinnorna fanns dock fortfarande under efterkrigstiden en hög andel tjänste-
män i allmän tjänst av lägre grad och kvinnorna var mer sällan jordbrukare
samt sysselsatta inom fria yrken och ingen var arbetare.

Som bekant var yrkespolitiker den grupp som ökade mest i riksdagen.
De har varit dominerande inom socialdemokraterna under efterkrigstiden
och har varit under stark tillväxt inom de borgerliga partierna. När jag under-
sökte riksdagskvinnornas yrkesstruktur fann jag att andelen yrkespolitiker
bland dem låg stadigt kring en tiondel under perioden 1922–70. Det är en
andel som klart överstiger genomsnittet bland riksdagsmännen under tiden
fram till andra världskrigets slut, men under efterkrigstiden var andelen
kvinnliga yrkespolitiker låg. Sköld och Halvarson definierade politiska- och
fackliga ombudsmän samt statsråd som yrkespolitiker (se bilaga 2). Även vissa
riksdagsmän som uteslutande ägnade sig åt sitt politiska värv räknades till
denna grupp. Det var personer som lämnat sin anställning eller tagit tjänstle-
digt för att engagera sig i kommunala uppdrag, statligt utredningsarbete och
annan politisk verksamhet.72

Efter en närmare studie av de icke förvärvsarbetande riksdagskvinnorna i
min undersökningsgrupp, kan vissa föras till yrkespolitikerkategorin. Ett
exempel är socialdemokraternas Ebon Andersson som inte förvärvsarbetade
vid sitt inval i riksdagens andra kammare 1941. Hon var dock ordförande i
Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och ledamot av
styrelsen för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Malmö stadsfull-
mäktige, fattigvårdsstyrelsen och 1941 års arbetstids- och butikstängningssak-
kunniga.73

Med Sköld och Halvarsons vidgade klassificering var andelen yrkespoli-
tiker bland kvinnorna nära en fjärdedel under perioden 1922–45, en andel
som vida överstiger genomsnittet bland männen. Samtliga utom två var soci-
aldemokrater. Under efterkrigstiden var kvinnorna fortfarande till en fjärde-
del yrkespolitiker. Utvecklingen följde alltså inte den bland riksdagsmännen.
Efter kriget var det vanligast att högerkvinnor var yrkespolitiker.74

71.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

72.  Jmf: Sören Holmberg & Peter Esaiasson, 1988, s 142–146; Sören Holmberg, 1974, s 280.
73.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 3, 1986, s 184. Andersson

representerade Malmöhus län 1941–44.
74.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,

band 1–5, 1985–1992.
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De norska stortingskvinnorna skilde sig delvis från de svenska riksdags-
kvinnorna vad gäller yrkesbakgrund. Hälften av stortingets kvinnor åren
1921–61 hade förvärvsarbetat innan stortingstiden, medan den andra halvan
inte lönearbetade när de invaldes. De typiska norska kvinnoyrkena var väl
representerade bland stortingskvinnorna. Hälften var arbetare och därefter
följde lägre tjänstemän inom den privata och offentliga sektorn, av vilka
lärarna var den största gruppen.75 Detta var också ett mycket vanligt yrke
bland de amerikanska kvinnorna före kongressperioden. Under åren 1920–75
ökade dock andelen kvinnor med juristbakgrund. Juristernas andel bland
männen sjönk däremot under samma period, men var ändå högre.76 Bland de
brittiska och nederländska kvinnliga parlamentarikerna fanns också många
lärare och lektorer.77 Maurice Duverger visade 1955, i sin undersökning av
kvinnorna i den europeiska politiken, att de kvinnliga parlamentarikerna i
regel var tjänstemän i allmän tjänst. Han menade att de lämpade sig speciellt
väl för en politisk karriär.78

Familjeförhållanden

Internationella studier har visat att kvinnorna var i medelåldern då de inval-
des i parlamenten. Majoriteten var, eller hade varit gifta. Många kvinnliga
parlamentariker hade barn, men deras barn var vuxna vid inträdet i parla-
menten. Det blev lättare med tiden för kvinnorna att kombinera en politiker-
karriär med familj.79

Familjebildning

Majoriteten av den svenska riksdagens kvinnor var gifta. De uppgick till 69
procent, medan de ogiftas andel uppgick till 26 procent under perioden
1922–45. En liten grupp var skilda eller änkor. Socialdemokraterna och kom-
munisterna var oftare gifta än de borgerliga kvinnorna. De båda kommunis-
terna var gifta samt 70 procent av socialdemokraterna (se bilaga 1, tabell 11).
De giftas och ogiftas andel hade sjunkit något under perioden 1946–70,
medan änkorna och de frånskilda hade blivit några fler. Samtliga partier hade
höga andelar gifta riksdagskvinnor.80 Av folkpartiets kvinnor var nära 60 pro-

75.  Tertit Aasland, 1964, s 332f.
76.  Barbara C. Burrell, 1994, s 61.
77.  Elizabeth Vallance, 1979, s 65f; Monique Leijenaar, 1998, s 95.
78.  Maurice Duverger, 1955, s 91.
79.  Pamela Brookes, 1969; Elizabeth Vallance, 1979; Barbara C. Burell, 1994; Catriona Bur-

ness, 1992; Tertit Aasland, 1964.
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cent gifta, högern och socialdemokraterna låg något högre och centerpartiet
representerades endast av en ogift kvinna, Maj Pehrsson från Älvsborgs län
som var förstakammarledamot 1969–70 (riksdagsledamot 1971–82). Av kom-
munister var samtliga gifta (se bilaga 1, tabell 11).

Under perioden fram till 1945 hade 59 procent av riksdagskvinnorna
barn. Hälften av mödrarna hade två eller flera barn. Socialisterna hade en
högre andel mödrar än de borgerliga. Under efterkrigstiden hade andelen
riksdagskvinnor med barn, liksom andelen med fler än ett barn, vuxit.
Högerns och folkpartiets kvinnor var barnlösa i högre grad, även om drygt
hälften av dem hade barn. I de andra partierna var 73 procent mödrar (se
bilaga 1, tabell 12).

Barnafödandet bland Sveriges kvinnor sjönk från 3 till kring 2 barn per
kvinna under perioden 1922–45. Botten nåddes i början av 1930-talet då
genomsnittet var 1,7 barn per kvinna och födelsetalen ökade sedan något
fram till andra världskrigets slut. Under perioden 1946 till 1970 fluktuerade
antalet barn per kvinna mellan 2 och 2,5.81 I genomsnitt hade riksdagens
kvinnor 1,1 barn perioden 1922–45 och 1,5 under perioden 1946–70. Under
hela undersökningsperioden var det endast liberalerna som närmade sig
genomsnittet för landets kvinnor med 2 barn per kvinna.82 Det var troligtvis
svårt för kvinnor att kombinera moderskapet med en politisk karriär. Riks-
dagskvinnorna yrkesarbetade dessutom i högre grad än andra kvinnor, men
med tiden blev det lättare för svenska kvinnor att kombinera familj med
yrkes- och politikerkarriär.

Mönstret bland de danska folketingskvinnorna liknade det svenska. De
flesta var eller hade varit gifta och majoriteten hade barn under perioden fram
till 1965.83 I norska stortinget var det annorlunda. Där var de flesta kvinnor
före andra världskriget ogifta. Därefter förändrades mönstret och de som
invaldes efter kriget var i hög grad gifta eller hade varit gifta.84 De nederländ-
ska och västtyska kvinnoparlamentarikerna var i högre grad ogifta och möd-

80.  En mycket försiktig jämförelse mellan riksdagskvinnorna och andelen någon gång gifta
kvinnor i den svenska befolkningen ger vid handen att riksdagskvinnornas giftermåls-
frekvens var något lägre än de svenska kvinnornas fram till 1945. Efter 1945 gifte sig riks-
dagskvinnorna i lägre grad än svenska kvinnor. Se: Från folkbrist till en åldrande
befolkning – glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 250 år. Fakta inför 2000-talet,
Statistiska centralbyrån 1999, 67f. Det kan möjligtvis bero på att kamratäktenskapen var
vanliga bland kvinnorörelsens kvinnor.

81.  Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 250
år. Fakta inför 2000-talet, 72f.

82.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

83.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 171.
84.  Tertit Aasland, 1964, s 331.
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rar var ovanliga.85 Däremot var den övervägande delen av de skotska
kvinnorna i det brittiska parlamentet fram till andra världskrigets slut gifta,
men de var vanligtvis barnlösa. De ogifta kvinnorna var också de mest fram-
gångsrika parlamentarikerna.86 Bland Storbritanniens samtliga kvinnliga par-
lamentariker var mer än hälften gifta och knappt en femtedel var änkor,
medan mindre än en tredjedel var ogifta perioden fram till 1966.87 De gifta
kvinnornas andel sjönk stadigt under åren, medan de frånskilda ökade.88 Det
är ett mönster som går igen i Sverige. Ett fåtal brittiska kvinnor hade hemma-
varande barn under sin tid i parlamentet.89 Medan de giftas antal sjönk ökade
emellertid, liksom i den svenska riksdagen, antalet mödrar. Många av barnen
var vuxna eller tonåringar.90 USA sticker ut i jämförelsen. Där var nittio pro-
cent av kongressens kvinnor gifta under perioden 1917–64. Denna andel
sjönk endast marginellt under perioden 1968–90. Bland männen i kongressen
var andelen något högre.91

Åldersstruktur

Riksdagens ledamöter var i regel i medelåldern vid riksdagsinträdet under
tvåkammarperioden. Första kammarens ledamöter var äldre, men skillnaden
mellan kamrarna utjämnades med tiden och de förstagångsvaldas medelålder
steg dessutom under perioden. Medelåldern bland andra kammarens nyvalda
riksdagsmän steg från 43 år i slutet av 1930-talet till 47 år i början av 1960-
talet. Högerns ledamöter blev äldre under undersökningsperioden och kom
att ligga över genomsnittet, medan de andra partiernas ledamöter låg kring
genomsnittet för riksdagen. I första kammaren var medelåldern för de första-
gångsvalda omkring femtio år under perioden. Högerns ledamöter var också i
första kammaren äldre än genomsnittet, medan de socialistiska ledamöterna
var yngre.92

85.  Monique Leijenaar, 1998, s 95; Eva Kolinsky, Women in West Germany. Life, Work and
Politics, Oxford, New York, Munich 1989, s 223.

86.  De två ogifta kvinnorna var den konservativa Florence Hornsbrugh och labours Peggy
Herbison. Jean Mann från labour var det framgångsrika undantaget när hon vid 56 års
ålder och med fem hemmavarande barn invaldes i parlamentet. Se: Catriona Burness,
1992, s 168.

87.  Pamela Brookes, 1969, s 237.
88.  Elizabeth Vallance, 1979, s 66f.
89.  Pamela Brookes, 1969, s 237.
90.  Elizabeth Vallance, 1979, s 69.
91.  Barbara C. Burrell, 1994, s 78f.
92.  Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 448, 469.
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Harriet Lundblad undersökte i sin riksdagsstudie medelåldern för de
män respektive kvinnor som tog säte i 1941 och 1949 års vårsessioner. Hon
fann att kvinnorna var betydligt yngre än männen. Under 1941 var medelål-
dern bland de nytillkomna kvinnorna 41 år, medan männen i genomsnitt var
45 år. Under 1949 års vårsession var medelåldern 46 respektive 48 år.93 Att
kvinnorna var yngre kan bero på att vårsessionerna Lundblad undersökte
föregåtts av för kvinnorna lyckade val. Många nya yngre kvinnor invaldes
under dessa framgångsrika val för socialdemokraterna 1940 och folkpartiet
1948. Jag undersökte de nyvalda kvinnornas medelålder årsvis 1940–50 och
fann att invalsåldern varierade starkt mellan 43 och 60 år.94

Riksdagens kvinnor var i min undersökning, till skillnad från Lundblads,
något äldre vid sitt inträde än andra kammarens ledamöter. Den genomsnitt-
liga åldern för kvinnorna var 46,6 år under perioden 1922–45. Socialdemokra-
terna låg kring genomsnittet tillsammans med högern. Kommunisterna var
yngre, medan liberalerna och bondeförbundets kvinnor var äldre. Den
genomsnittliga inträdesåldern hade stigit till 47,9 år under efterkrigstiden.
Folkpartiets och högerns kvinnor var äldst följda av bondeförbundets och
socialdemokraternas. De tre kommunisterna var betydligt yngre än de andra
med sina 40 år i genomsnitt. Folkpartiets kvinnor avvek från sina manliga
partikamrater eftersom de hade en betydligt högre inträdesålder.95

Den genomsnittliga inträdesåldern för kvinnorna indikerar att de flesta
inte hade små barn som försvårade riksdagskarriären. Barnen hade lika fullt
kunnat hindra dem i deras arbete att kvalificera sig för en riksdagsplats. Det
är en trolig förklaring till att riksdagskvinnorna låg under genomsnittet vad
gäller barnafödandet i landet. Socialdemokraternas, bondeförbundets och
kommunisternas kvinnor hade en annan familjebildning än de övriga partier-
nas. De var oftare gifta, hade oftare barn och var mer sällan förvärvsarbe-
tande. Högerns och folkpartiets kvinnor förvärvsarbetade i högre grad. Det
var därför troligen svårare för dem att kombinera politikeruppdraget med en
familj. Den förra gruppen kvinnor kunde koncentrera sig på politiken och
familjen, medan den senare fick koncentrera sig på politiken och förvärvsar-
betet. Bland de socialdemokratiska kvinnorna fanns dessutom, som vi sett,
många yrkespolitiker.

93.  Harriet Lundblad, 1962, s 18.
94.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,

band 1–5, 1985–1992. Åren 1940, 1945 och 1950 låg inträdesåldern bland kvinnorna mel-
lan 43 och 46 år, medan den var mellan 48 och 60 år 1943 och 1946–48.

95.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
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Norges kvinnliga stortingsrepresentanters genomsnittsålder låg strax
under genomsnittsåldern för stortinget. Ändå var de generellt sett äldre än de
svenska riksdagskvinnorna. När de invaldes var de i genomsnitt 50 år.96 I
Danmark var folketingskvinnorna i genomsnitt 48 år vid invalet, men
genomsnittsåldern ökade något under efterkrigstiden.97 För kvinnorna i
USA:s kongress var den mellan 45 och 50 år. De tenderade också att vara
något äldre än männen vid invalet.98 Medelåldern för det brittiska parlamen-
tets kvinnor åren 1919–66 var 45 år.99 Medelåldern sjönk under 1950- och
1960-talen, men var likväl något högre än männens.100 I Tyskland senare
Västtyskland, Österrike och Kanada var de kvinnliga parlamentarikerna kring
48 år då de invaldes i sitt respektive parlament, under tiden fram till 1979.101

De åtta skotska kvinnliga parlamentarikerna hade en stor åldersspridning.102

Makens yrke

Harriet Lundblad visade att riksdagskvinnornas sociala tillhörighet liknade
deras makars, men påpekas bör att en tredjedel av kvinnorna var ensamstå-
ende under perioden 1922–45. I min undersökning avviker kvinnornas yrkes-
struktur från makarnas. De flesta kvinnorna var gifta med arbetare och
därefter följde grupperna sysselsatta inom handel, samfärdsel och industri,
tjänstemän i allmän tjänst av högre och lägre grad samt de med fria yrken
(diagram 4).

Yrkesstrukturen hos de borgerliga kvinnornas makar skilde sig markant
från de socialistiska. Den största gruppen borgerliga kvinnor var gifta med
tjänstemän i allmän tjänst av högre och lägre grad och därefter följde jordbru-
kare och företagare. De socialistiska kvinnorna var oftare gifta med industri-
arbetare, medan en fjärdedel av makarna hade fria yrken. De var tidningsmän
och politiska ombudsmän.103

96.  Tertit Aasland, 1964, s 331.
97.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 172.
98.  Barbara C. Burrell, 1994, s 60; Walter S. G. Kohn, 1980, s 240.
99.  Pamela Brookes, 1969, s 237; Walter S. G. Kohn, 1980, s 240.
100.  Elizabeth Vallance, 1979, s 70.
101.  Walter S. G. Kohn, 1980, s 240.
102.  Jennie Lee från labour var yngst med sina 24, medan hennes partikamrat Agnes Hardie

var äldst med 63 år vid invalet tätt följd av en annan labourkvinna Clarice McNab Shaw
som var 62. Däremellan fanns fem kvinnor i medelåldern. Se: Catriona Burness, 1992, s
168.

103.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
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Diagram 4: Riksdagskvinnorna fördelade efter makarnas yrke perioden 1922–45 och 
1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–45 n: 28 varav två okända, perioden 1946–70 n: 71 varav tre
okända.

Efter 1945 hade den största gruppen kvinnor en make som var tjänsteman i
allmän tjänst av högre och lägre grad. Nästa stora grupp var makar sysselsatta
inom handel, samfärdsel och industri följt av arbetare och makar med fria
yrken. Endast tre var jordbrukare. Det var framför allt gruppen tjänstemän
som hade ökat i andel. Andelen arbetare, jordbrukare och de med fria yrken
hade blivit mindre (diagram 4). Yrkesstrukturen hos de socialistiska kvinnor-
nas makar kom alltmer att likna de borgerligas under efterkrigstiden, men det
var fortfarande vanligare att socialisterna var gifta med arbetare.104

I denna studie kan också konstateras att många av riksdagskvinnorna
hade nära släktingar i Sveriges politiska toppskikt. Hela 20 kvinnor, eller 15
procent, var släkt med en riksdagsledamot eller ett statsråd. Det förekom i
samtliga partier, men var vanligast bland liberala senare folkpartistiska kvin-
nor, av vilka nära 27 procent hade släkt i det politiska toppskiktet. Det vanli-
gaste var att kvinnorna var döttrar till statsråd eller riksdagsmän eller gifta
med statsråd eller riksdagsmän.105 Liksom de svenska kvinnorna hade också

104.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

105.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
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många av de skotska kvinnliga parlamentarikerna fördelen av att komma från
politikerfamiljer och att ha ett kontaktnät inom den politiska eliten.106 Detta
mönster fanns också bland de brittiska kvinnorna.107 I Norge var två stor-
tingskvinnor döttrar till statsministrar.108

Organisatorisk och politisk bakgrund

Den organisatoriska bakgrunden

Kvinnoförbundens bildande har varit föremål för livlig debatt. En förklaring
är att de behövdes som stödtrupp till partierna för att skola kvinnor i politik,
rekrytera kvinnliga medlemmar och agitera bland de kvinnliga väljarna, samt
att ta till vara och driva kvinnors intressen inom partierna. En annan förkla-
ring är att kvinnorna behövde ett forum, att samlas i eller förvisas till, för att
arbeta med de kvinnopolitiska frågorna och ytterligare en förklaring är att de
var ett svar på de svårigheter som kvinnorna stötte på inom partierna och en
språngbräda in i politiken.109

Denna studie visar att hälften av riksdagskvinnorna under perioden
1922–45 rekryterades till sitt politiska uppdrag från kvinnoförbunden. Ande-
len som hade uppdrag i fler partigrenar (t.ex. huvudorganisationen, kvinno-
förbundet eller ungdomsförbundet) innan riksdagsuppdraget var nära en
femtedel, medan endast några få hade rekryterats enbart från partiets huvud-
organisation. Några hade därutöver rekryterats från en fackförening, eller var
medlemmar i en annan politisk förening (tabell 5) Högerns Berta Wellin var
exempelvis medlem i Svenska sjuksköterskeföreningen samt Fredrika-Bremer-
förbundare och socialdemokraten Hildur Alvén från Kopparbergs län var
IOGT:are.110 Den största delen av de borgerliga kvinnorna hade avancerat
genom kvinnoförbunden, medan de socialistiska riksdagskvinnorna hade en
något mer varierad rekryteringsväg (tabell 5). Andelen kvinnor som kom från
kvinnoförbunden hade vuxit under andra världskriget inom den borgerliga
såväl som den socialistiska gruppen.111

106.  Catriona Burness, 1992, s 169.
107.  Elizabeth Vallance, 1979, s 60.
108.  Tertit Aasland, 1964, s 333.
109.  Kjell Östberg, 1997, s 37. Se även: Yvonne Hirdman, i Kvinnohistoria – Om kvinnors vill-

kor från antiken till våra dagar, 1992; Gunnel Karlsson, 1996; Stina Nicklasson, 1992;
Anita Dahlgren, Ole Elgström & Hans Albin Larsson, 1985.

110.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1 och 5, Stockholm 1988,
1992, s 1:188f, 5:45.
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Under efterkrigstiden rekryterades fortfarande den största delen från
kvinnoförbunden, även om andelen sjunkit. Andelen som kombinerat olika
politiska vägar var också mindre, medan den som rekryterades från andra
organisationer hade blivit större. Högerkvinnorna kom främst från kvinno-
förbundet, men en stor del kom från partiet och några hade inte någon fören-
ingserfarenhet. Bondeförbundskvinnorna och socialdemokraterna kom också
främst från kvinnoförbunden, däremot inte folkpartisterna. Kommunisterna
rekryterades från partiet och fackföreningsrörelsen eftersom de inte hade
någon kvinnoorganisation. Gruppen som kombinerat sina karriärer hade
alltså blivit mindre, medan den som kom från andra föreningar än de parti-
politiska var större och det gällde särskilt folkpartisterna (tabell 5).

Tabell 5: Riksdagskvinnorna fördelade efter organisatorisk bakgrund och parti perio-
den 1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

111.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992. I undersökningen av kvinnornas organisatoriska bakgrund kom-
mer denna och Lundblads undersökning till något olika resultat. Undersökningsperio-
derna är olika och även källorna. Uppdelningen av de olika uppdragen skiljer sig också
åt. Lundblad fann att av de 60 kvinnor som under perioden 1922–49 invaldes i riksda-
gen hade 53 innehaft uppdrag inom sitt partis organisation före sin riksdagstid och 25
kvinnor hade varit verksamma både inom parti- och kvinnoorganisation. En lite mindre
grupp innehade endast uppdrag inom kvinnoförbundet och sju endast inom partiet. De
flesta uppdragen kvinnorna innehade innan tiden i riksdagen fram till 1940-talets slut
var uppdrag inom den centrala ledningen av riks- eller distriktsorganisationerna. Många
hade också haft presidieuppdrag, framför allt inom kvinnoorganisationerna. Av social-
demokraterna hade de flesta innehaft ett förtroendeuppdrag, men socialdemokraterna
och liberalerna hämtade dock kvinnor utanför partiets huvudorganisation. Se: Harriet
Lundblad, 1962, s 24–32.

Period 1922 – 1945     n: 39 1946 – 1970     n: 98 

Parti 
Kvinno-

förb 
Parti-
org 

Ungd 
förb 

Fack- 
förb 

Komb Annan 
fören 

Ingen Kvinno-
förb 

Parti-
org 

Ungd 
förb 

Fack- 
förb 

Komb Annan 
fören 

Ingen

Bonde-
förbundet 

1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 

Högern 3 0 0 0 0 0 1 8 4 1 2 1 1 3 

Kommun-
isterna 

0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 

Liberalerna/
folkpartiet 

3 2 0 0 0 2 0 5 0 0 2 3 9 0 

Socialdemo
-kraterna 

13 1 1 2 7 1 0 28 4 3 5 6 5 0 

Totalt 20 3 1 3 7 4 1 44 11 5 10 10 15 3 

% 51 8 3 8 18 10 3 45 11 5 10 10 15 3 

Parti
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De norska stortingskvinnorna hade en liknande organisatorisk bakgrund.
Flertalet hade rekryterats från partiernas kvinnoförbund fram till 1961 och
hälften av dem hade dessutom suttit i styrelsen. De flesta hade emellertid
också bakgrund i huvudorganisationen.112 I Västtyskland var det också van-
ligt att de kvinnliga parlamentarikerna rekryterades från kvinnorörelsen.113

Den politiska bakgrunden

Andelen riksdagsledamöter med kommunalpolitiska uppdrag bakom sig var
hög under hela perioden fram till tvåkammarriksdagens avskaffande. Det var
dessutom vanligt att ledamöterna behöll sina kommunala uppdrag under
riksdagstiden. Andelen låg förhållandevis konstant kring 45–50 procent. Den
totala andelen riksdagsledamöter med kommunala uppdrag eller landstings-
uppdrag uppgick till 65–80 procent.114

Av de kvinnor som invaldes i riksdagen fram till 1945 hade en stor majo-
ritet haft ett politiskt förtroendeuppdrag innan de rekryterades till riksdagen,
medan nära en fjärdedel hade haft andra partipolitiska uppdrag. Några gick
emellertid från fackligt uppdrag eller annat förtroendeuppdrag (tabell 6). Två
folkpartister i andra kammaren, Beth Hennings från Stockholm och Ragn-
hild Sandström från Västerbottens län, hade inte haft något uppdrag.115

Tabell 6: Riksdagskvinnorna fördelade efter förtroendeuppdrag innan riksdagsinträ-
det och parti perioden 1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

112.  Tertit Aasland, 1964, s 334f.
113.  Eva Kolinsky, 1989, s 221.
114.  Nils Stjernquist, 1996, s 135.
115.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1 och 5, Stockholm 1988,

1992, s 1:104f, 5:374f.

Period 1922 – 1945   n: 39 1946 – 1970   n: 98 

Parti Uppdr 
inom 
partiet 

Politiskt 
förtroende- 

uppdr 

Fackligt 
uppdr 

Annat 
uppdr 

Inget 
uppdr

Uppdr 
inom 
partiet 

Politiskt 
förtroende 

uppdr 

Fackligt 
uppdr 

Annat 
uppdr 

Inget 
uppdr 

Bonde-
förbundet 

1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Högern 1 2 1 0 0 2 15 1 0 2 

Kommun-
isterna 

0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 

Liberalerna/ 
folkpartiet 

1 2 0 2 2 1 11 1 3 3 

Socialdemo-
kraterna 

6 18 1 0 0 7 41 2 0 1 

Totalt 9 23 3 2 2 10 74 4 3 7 

% 23 59 8 5 5 10 76 4 3 7 
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En majoritet av de socialistiska kvinnorna hade gått från ett politiskt förtro-
endeuppdrag till riksdagen, medan drygt en femtedel gick från ett annat par-
tipolitiskt uppdrag och några få kom från en fackförening. De borgerliga
hade en mer varierande bakgrund (tabell 6). Andelen kvinnor som haft ett
partipolitiskt uppdrag ökade under andra världskriget, men skillnaderna mel-
lan de borgerliga och socialistiska kvinnorna kvarstod.116

Efter kriget hade gruppen kvinnor som haft ett politiskt förtroendeupp-
drag innan riksdagsuppdraget vuxit ytterligare, medan kvinnor med fackliga
uppdrag och uppdrag endast inom partierna hade minskat. Bondeförbundets
kvinnor hade alla uppburit politiska förtroendeuppdrag, medan övriga par-
tier låg kring genomsnittet (tabell 6). Det blev alltså vanligare att kvinnorna
hade uppburit ett politiskt förtroendeuppdrag i kommun eller landsting.

Endast 5 av 137 kvinnor hade avancerat från ett annat uppdrag än ett
politiskt och 9 kvinnor hade inte något förtroendeuppdrag i bagaget. Av
dessa fjorton var tio liberaler eller folkpartister. Av de tio hade sex universi-
tetsutbildning. Tre var tjänstemän i allmän tjänst och fyra var advokater, tid-
ningsmän och Hanna Rydh Munck af Rosenschöld var ordförande i
Fredrika-Bremer-förbundet. Två var släkt med höga politiker.117 Riksdagsle-
damöter ur lägre socialgrupp, med lägre utbildning samt från jordbrukar- och
arbetarbakgrund hade i högre grad varit engagerade i kommunalpolitiken än
andra ledamöter. Sköld och Halvarson menade att ledamöter ur de lägre sam-
hällsskikten kunde kvalificera sig till riksdagsuppdragen på det kommunala
området. Det behövde inte personer som kom ur de högre samhällsskikten,
de med högre utbildning och t.ex. högre statstjänstemän.118 Det tycks som
om de liberala kvinnorna eller folkpartisterna hade en friare ställning i det
politiska rekryteringssystemet. De som tog sig fram utanför den traditionella
vägen passar nämligen in på Skölds och Halvarsons beskrivning av ledamöter

116.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992. Enligt Harriet Lundblad hade en stor del av kvinnorna i riksdagen
fram till 1940-talet varit engagerad i kommunal verksamhet. Merparten av dem hade
varit aktiva inom hälso- och sjukvård samt undervisning- och bildningsverksamhet,
men också fattig-, barna- och åldringsvård. De flesta hade uppdrag inom vad Lundblad
kallar mer betydande verksamhet och en fjärdedel av kvinnorna hade ordförande- eller
vice ordförandeposter inom kommun. Drygt en fjärdedel hade innehaft statliga utred-
ningsuppgifter och de allra flesta var i anslutning till social- eller ecklesiastikdeparte-
menten. Ämnesområden överensstämmande med de kommunala uppdragen. Vanligen
hade kvinnorna haft ett eller ett par statliga uppdrag, medan en hade haft sju utred-
ningsuppdrag. Varken högerns eller kommunisternas ledamöter hade dock haft sådana
uppdrag. Se: Harriet Lundblad, 1962, s 40f.

117.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

118.  Lars Sköld & Arne Halvarson 1966, s 492.
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från ett högre samhällsskikt. I det danska folketinget fanns ett liknande
mönster eftersom de kvinnor som inte hade meriterat sig för parlamentsplat-
sen genom politiska uppdrag hade akademisk utbildning bakom sig åren
1918–65.119

Det var vanligt att riksdagens ledamöter hade haft kommunal- eller
landstingspolitiska uppdrag och det var också vanligt bland kvinnorna, om
än i något mindre utsträckning. Mönstren bland Norges stortingskvinnor
och Danmarks folketingskvinnor liknade de svenska.120 Det var även vanligt
att den amerikanska kongressens ledamöter hade tidigare politisk erfarenhet
innan invalet. Det var dock mindre vanligt bland kvinnorna.121 Av de brit-
tiska kvinnliga parlamentarikerna, fram till 1966, hade drygt hälften haft
lokalpolitiska uppdrag.122 Ett mönster som liknade det amerikanska.

Sammanfattning och kommentarer

Syftet med detta kapitel var att kartlägga kvinnornas bakgrund och vägar till
riksdagen under perioden 1922–70, och att hitta likheter och skillnader mel-
lan de olika partiernas kvinnor. Riksdagskvinnornas vägar in i riksdagen ställ-
des också mot utvecklingen bland männen.

En majoritet av de kvinnor som invaldes i riksdagen var socialdemokra-
ter. Det var det största partiet med den högsta kvinnorepresentationen, men
efter andra världskriget började de andra partierna komma ikapp. Högern
och liberalerna, senare folkpartiet, var de borgerliga partier som hade den
största andelen kvinnor i riksdagen. Kommunisternas antal riksdagsledamö-
ter och antal kvinnor varierade starkt under undersökningsperioden, medan
bondeförbundet hade en låg andel kvinnor perioden igenom delvis beroende
på kvinnoförbundets sena mobilisering.

Det finns flera förklaringar till varför socialdemokraterna hade den hög-
sta kvinnorepresentationen, men en av de viktigare är partiets storlek i riksda-
gen. Internationella studier har dessutom visat att socialistiska partier har en
mer öppen inställning till kvinnliga politiker. Harriet Lundblad visade i sin
riksdagsstudie att många kvinnor både socialdemokrater och borgerliga vann
inträde i riksdagen genom partiernas valframgångar. Många var därutöver
ersättare till avgångna ledamöter. Kvinnorna var riksdagskandidater på margi-
nalen både i Sverige och i andra länders parlament.

119.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 174f.
120.  Tertit Aasland, 1964, s 334; Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 174f.
121.  Barbara C. Burrell, 1994, s 61.
122.  Pamela Brookes, 1969, s 238.
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De svenska kvinnorna hade lättare att inväljas i andra kammaren, även
om det blev lättare med tiden att få en plats i den första. Tidigare forskning
har visat att valsättet har betydelse för kvinnorna. Första kammarens indi-
rekta valsätt, nomineringsprocessen och de fåtal platserna missgynnade dem.
Jag fann också att det var långt färre kvinnor än män som gick från andra
kammaren till första för att avsluta riksdagskarriären. Det kan ha berott på att
de var marginalledamöter utan större möjlighet att göra karriär. Genom att
undersöka kvinnornas möjlighet att avancera i riksdagens makthierarkier ska
jag studera det i det följande kapitlet.

Kvinnorna hade lättare att inväljas i riksdagen från en stad än från lands-
bygden och detta mönster stärktes under undersökningsperioden. Städerna
förstärkte sin ställning i riksdagen, men stadsprägeln var särskilt påtaglig
bland kvinnorna. Därutöver kom de flesta från någon av landets storstadsre-
gioner. De borgerliga kvinnorna hade en starkare storstadsprofil än de socia-
listiska, medan bondeförbundets kvinnor helt avvek från mönstret eftersom
partiet inte hade någon storstadskvinna i riksdagen. Det var framför allt i de
valkretsar partierna hade många mandat som kvinnorna hade en chans att få
en riksdagsplats. Socialdemokraterna som var största parti i riksdagen hade
ofta många mandat i kretsarna, vilket gjorde att fler kvinnor valdes. Ett lik-
nande mönster står också att finna i exempelvis Norge.

Sedan tidigare vet vi att riksdagens borgerliga kvinnor kom från en högre
socialgrupp än de socialistiska fram till 1940-talet. Denna studie har visat att
det också fanns stora skillnader i fädernas yrkesstrukturer. Nära hälften av
kvinnorna hade arbetarbakgrund under perioden 1922–45, och andelen med
bakgrund i jordbruket var också stor, medan en mindre del av fäderna tjänst-
gjorde inom handel, samfärdsel och industri. De borgerliga kvinnorna kom
främst från de sistnämnda grupperna, medan socialisterna var uppvuxna i
arbetarhem. Under efterkrigstiden blev kvinnor från arbetar- och jordbrukar-
hem färre, medan de med tjänstemannabakgrund blev fler. Skillnaderna mel-
lan de borgerliga och socialistiska kvinnorna kvarstod till viss del.

Kvinnornas bakgrund skilde sig från männens. Det var vanligare att
kvinnor hade arbetarbakgrund och mer ovanligt att de hade jordbrukarbak-
grund. Det blev dock vanligare både bland kvinnor och män att ha tjänste-
mannabakgrund. Både i den svenska riksdagen och i det norska stortinget
härstammade de borgerliga kvinnorna från en högre social bakgrund än män-
nen i deras partier. De socialistiska kvinnorna hade däremot en lägre social
bakgrund än sina manliga partikamrater.

Harriet Lundblad höll det för troligt att riksdagens kvinnor var en välut-
bildad grupp. Denna studie kan visa att så var fallet. Utbildningsnivån höjdes
inom den svenska befolkningen under tvåkammartiden, men det gjorde den
också bland tvåkammarriksdagens ledamöter efter 1921 och riksdagens kvin-
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nor följde denna trend. De borgerliga kvinnorna hade en högre utbildnings-
nivå än de socialistiska och denna skillnad fanns även mellan de borgerliga
och socialistiska männen. De internationella studierna av kvinnliga parla-
mentariker har också visat att kvinnorna hade en hög utbildningsnivå. De var
dessutom i regel bättre utbildade än de manliga parlamentarikerna. Maria
Oskarson och Lena Wängnerud har visat att senare tiders riksdagskvinnor,
liksom tvåkammarriksdagens kvinnor, var bättre utbildade än männen.

En majoritet av de svenska riksdagskvinnorna var förvärvsarbetande och
de förvärvsarbetade i högre grad än svenska kvinnor i stort. Riksdagskvin-
norna var främst tjänstemän i allmän tjänst och den andra stora gruppen
hade fria yrken. De borgerliga kvinnorna och då framför allt högerns, libera-
lernas och folkpartiets förvärvsarbetade i högre grad, även om socialisterna
ökade sin förvärvsfrekvens efter kriget. Efter andra världskriget hade andelen
icke lönearbetande riksdagskvinnor minskat. Gruppen som tjänstgjorde
inom handel, samfärdsel och industri hade vuxit, liksom andelen tjänstemän i
allmän tjänst. Läraryrket var det vanligaste. Det var ett yrke som överhuvud-
taget var vanligt i den svenska riksdagen och bland kvinnliga parlamentariker
i andra länder. Yrkesstrukturen och dess utveckling bland kvinnorna skiljer
sig från utvecklingen bland riksdagsmännen under tvåkammartiden. Trenden
att yrkespolitikerna ökade i andel, medan arbetare och jordbrukare minskade
finns inte att hitta bland kvinnorna. Andelen arbetare och jordbrukare var
konstant låg bland kvinnorna. Däremot ökade andelen högre tjänstemännen
i allmän tjänst något, vilket den också gjorde bland männen. Under efter-
krigstiden ökade också andelen ledamöter inom handel, samfärdsel och indu-
stri och då särskilt bland kvinnorna och det speglar servicesektorns tillväxt
under efterkrigstiden.

Yrkespolitikerna är den grupp som har haft den starkaste utvecklingen i
rikdagen under 1900-talet. Bland kvinnorna var andelen ca en fjärdedel. Före
1945 låg nivån bland kvinnorna signifikant över genomsnittet bland riksdags-
männen, men andelen yrkespolitiker ökade kraftigt bland männen efter kri-
get och kom att hamna på samma nivå som bland kvinnorna. Gruppen var
störst bland socialdemokraternas och högerns kvinnor. En förklaring till att
många kvinnor var yrkespolitiker kan vara att deras äkta män kunde försörja
dem under deras politiska karriär, vilket styrks av socialdemokraternas höga
andelar yrkespolitiker och gifta bland kvinnorna.

Den svenska riksdagens kvinnor tillhörde den politiska eliten, men var
inte uppvuxna inom den social eliten.123 Tidigare forskning har visat att par-
lamentsledamöter i hela världen vanligtvis är rikare, bättre utbildade, oftare
har statusjobb och kommer från mer välbärgade familjer än de, de represente-

123.  Jmf: Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 95.
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rar.124 Det stämmer endast delvis på riksdagens kvinnor. Å ena sidan hade en
majoritet av dem arbetar- och jordbrukarbakgrund. Många var också gifta
med arbetare och lägre tjänstemän. Å andra sidan hade många av dem en
uppåtgående social mobilitet. Många var välutbildade och hade högstatusyr-
ken. De var högre tjänstemän, jurister och tidningsredaktörer. Alldeles klart
är att det fanns ett antal kvinnor, framför allt i de borgerliga partierna, som
kan anses tillhöra den sociala och politiska eliten i landet. Detta var vanligt
också i Storbritannien och Norge.

Internationella studier har visat att kvinnor vanligen var i medelåldern
då de invaldes i parlamenten. Majoriteten var gifta eller hade varit gifta och
många hade även barn. I vissa länder var dock mödrar mycket ovanliga. Det
blev dock lättare att kombinera en politikerkarriär med familj under 1900-
talet. Majoriteten av de svenska riksdagskvinnorna var också gifta, även om
de blev färre med tiden. De skilda och änkorna blev fler. Majoriteten hade
barn och det blev allt vanligare under perioden. Bondeförbundets, kommu-
nisternas och socialdemokraternas kvinnor var oftare gifta och hade barn än
högerns och liberalernas kvinnor. Möjligtvis hade partierna olika syn på hus-
trur och mödrar i praktiken, liksom i den politiska retoriken. Riksdagens
kvinnor hade dock färre barn än Sveriges kvinnor i stort och de var i medelål-
dern då de invaldes och detta faktum tyder på att de troligen inte hade små
barn. Mycket tyder dock på att de hade svårt att kombinera ansvar för familj,
lönearbete och en politisk karriär, men det blev lättare under periodens gång.

Denna undersökning bekräftar Gunnel Karlssons forskning om det soci-
aldemokratiska kvinnoförbundets betydelse för kvinnornas ökade närvaro i
politiken.125 Socialdemokratiska kvinnoförbundet var den vanligaste vägen
till de politiska uppdragen för kvinnorna, åtminstone vad gäller riksdagsupp-
dragen. I denna studie har visats att det även gällde de andra kvinnoförbun-
den. Många kvinnor hade också varit aktiva i flera olika organisationer innan
de rekryterades till riksdagsuppdraget. Efter andra världskriget minskade
kvinnoförbundens betydelse något, medan andra organisationer än de poli-
tiska blev vanligare som rekryteringsväg. Internationellt sett har partiernas,
såväl som andra, kvinnoorganisationer visat sig vara en vanlig väg in i parla-
menten för kvinnorna.

Tidigare forskning har visat att det var vanligt att ledamöterna i den
svenska riksdagen hade kommunal- eller landstingspolitiska förtroendeupp-
drag bakom sig. Jag fann att så också var fallet bland kvinnorna, om än inte i
lika hög utsträckning. Det blev mer frekvent under undersökningsperiodens
gång. Det förekom oftare bland de socialistiska kvinnorna än de borgerliga.

124.  Sören Holmberg & Peter Esaiasson, 1988, s 134.
125.  Gunnel Karlsson, 1996, s 23, 327.
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De senare, och då framför allt liberalerna eller folkpartisterna, hade olika slags
förtroendeuppdrag bakom sig. Socialdemokraternas kvinnor hade en mer
varierande organisatorisk bakgrund än de borgerliga, medan de borgerliga i
högre grad hade rekryterats från kvinnoförbunden. De hade dock en mer
varierande bakgrund med avseende på vilka uppdrag som hade kvalificerat
dem för riksdagsuppdraget. De hade också en friare ställning i det politiska
rekryteringssystemet och då framför allt liberalerna. Av de få kvinnor som
invaldes i riksdagen utan tidigare partipolitiska meriter var den övervägande
delen välutbildade liberaler med högstatusyrken och goda kontakter i det
politiska toppskiktet.

I detta kapitel har jag kartlagt vad som krävdes av en kvinna för att ta en
plats i riksdagen, medan det följande kapitlet ska undersöka om en kvinna
kunde lyckas som riksdagsledamot och göra karriär i tvåkammarriksdagen.
Kvinnorna var riksdagskandidater på marginalen, men vi vet inte om de var
marginalledamöter i riksdagen.
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IV

Kvinnornas positioner i riksdagen 1922–1970

En enskild ledamot hade i regel små möjligheter att avgöra ett ärende i Sveri-
ges riksdag. Däremot kunde den påverka genom att delta i utskottsbehand-
lingen av olika frågor eftersom samtliga ärenden måste beredas i utskotten
före avgörandet och här ligger en stor del av riksdagens makt. I de ständiga
utskotten såg ledamöterna till att ärendena bereddes och kompromisserna
kom till stånd.1 Under perioden 1920–32 skedde elva statsministerskiften i
Sverige. Regeringarna byggde sitt arbete på få och osäkra mandat i riksdagen.
Det innebar att riksdagen stärktes på bekostnad av regeringsmakten och det
var främst i utskotten makten kom att ligga. Efter socialdemokraternas makt-
övertagande 1932 kunde regeringen successivt återta makt från riksdagen och
utskotten.2

När demokratin infördes var politiska partier en relativt ny företeelse i
svensk politik och riksdagens ledamöter hade en självständig position fram
till 1800-talets slut. Tullstriden och senare parlamentarismens genombrott
gjorde att partierna ökade i betydelse och i början av 1920-talet utgjordes det
svenska partisystemet av de fem partier som fram till våra dagar dominerat
svensk politik. Många partier hade sin upprinnelse i gruppbildningar i riksda-
gen. I grupperna nominerades kandidater till utskotten och politiska frågor
diskuterades. Under perioden fram till 1930-talet strukturerades dessa fem
grupper organisatoriskt till partigrupper. I riksdagen har partierna kommit
att ha en ledande ställning. Partigruppernas beslut var inte formellt bindande
för medlemmarna, men partidisciplinen var strikt. Vid gruppmöten

1.  Nils Stjernquist, 1996, s 103, 154.
2.  Magnus Isberg, ”Propositionsstrategier – förr och nu”, i Att styra riket, regeringskansliet

1840–1990, Stockholm 1990, s 267–271; Stig Hadenius, Svensk politik under 1900-talet.
Konflikt och samförstånd, Stockholm 1995, s 62; Magnus Isberg har också studerat riks-
dagsgrupperna, framför allt från 1970-talet och framåt. Se: Magnus Isberg, Riksdagsleda-
moten i sin partigrupp. 52 riksdagsveteraners erfarenheter av partigruppernas arbetssätt och
inflytande, Stockholm 1999.
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bestämde ledamöterna hur partierna skulle ställa sig i olika frågor, men de
drog också upp allmänna riktlinjer för partiets politik. Partigrupperna var
centrala i riksdagsarbetet. Samarbete mellan grupperna förekom och det
utvecklades under efterkrigstiden till de så viktiga partiledaröverläggning-
arna.3

I detta kapitel ska jag undersöka kvinnornas positioner i riksdagen och
utvecklingen över tid. Inte heller här finns en samlad studie över tvåkammar-
riksdagens kvinnor. Kvinnornas möjligheter att avancera i utskottshierarkin
och bland andra maktpositioner är inte heller kända. Harriet Lundblad
behandlade i sin licentiatavhandling vilka utskott riksdagskvinnorna ham-
nade i fram till 1940-talet. Vi vet därför att kvinnornas integration i riksdagen
gick trögt. Enligt Lundblad torde dock kvinnorna under hennes undersök-
ningsperiod 1922–49, ha tilldelats utskottsplatser i enlighet med de principer
som tillämpades. De placerades emellertid i utskott som behandlade social-,
kultur, undervisnings- och privaträttsliga frågor. De var oftare suppleanter i
de tillfälliga utskotten än ordinarie ledamöter, framför allt i de ständiga
utskotten. De första ständiga utskotten som välkomnade kvinnorna var lag-
utskotten och först under 1940-talet fick de även plats i andra ständiga
utskott. Tiden fram till att de fick en utskottsplats varierade, men det gick
något fortare för kvinnor i första kammaren och för de borgerliga. Inom den
socialdemokratiska gruppen tillämpades mer strikt antalet bevistade riksdagar
som kvalificering, medan de borgerliga partierna ibland tog andra hänsyn.4

I det följande ska jag undersöka vilka maktpositioner kvinnorna hade i
riksdagen. Också i detta kapitel ska kvinnorna inom riksdagspartierna jämfö-
ras med varandra och riksdagskvinnorna med männen. Hur länge satt kvin-
norna i riksdagen? Vilka utskott invaldes de i och på vilka positioner
hamnade de i utskotten? Hur lång tid tog det för dem att ta en utskottsplats?
Skilde sig utvecklingen bland kvinnorna från utvecklingen i riksdagen i dessa
avseenden? Hade kvinnorna andra uppdrag i riksdagen än ledamotskap i
utskotten? Hade en kvinna möjlighet att avancera i riksdagens hierarki perio-
den 1922–70?

Undersökningen om riksdagskvinnornas mandatperioder, vilka positio-
ner de hamnade på och deras aktivitetsgrad i riksdagen bygger på biografiver-
ket Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, och jämförelsen
med utvecklingen i tvåkammarriksdagen på verket Samhälle och riksdag. Där

3.  Christina Bergqvist, 1994, s 35; Nils Stjernquist, 1996, s 170f; Magnus Isberg, The Two
Waves of Party Reform: How state decicions have shaped the organization of Swedish Legisla-
tive Parties, (opublicerat konferenspapper) Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm
1992, s 15ff.

4.  Harriet Lundblad, 1962, s 59ff, 88ff.
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är det framför allt en artikel av statsvetaren Nils Stjernquist med titeln, Riks-
dagens arbete och arbetsformer,5 som har använts. Även den i förra kapitlet
använda artikeln av Sköld och Halvarsson har kommit till hjälp. Stjernquist
beskrev mycket detaljerat olika aspekter av riksdagens arbete. Dels skildrades
riksdagsledamöternas sociala ursprung samt det svenska partiväsendets för-
ändring under tvåkammartiden, dels behandlades t.ex. interpellations-, fråge-
och folkomröstningsinstitutet samt tvåkammarsystemets omvandling.

Åren i riksdagen

I det förra kapitlet redogjordes för hur inträdesåldern i riksdagens andra kam-
mare höjdes från 43 år i slutet av 1930-talet till 47 år i början av 1960-talet. I
första kammaren låg inträdesåldern kring 50 år. Riksdagsmännen satt därefter
i genomsnitt drygt tio år i riksdagen i slutet av 1930-talet. I början av 1960-
talet hade den genomsnittliga tiden i riksdagen minskat till nio år.6 Under
perioden fram till 1945 var riksdagens kvinnor äldre än männen vid inträdet.
De var i genomsnitt 46,6 år. Under perioden efter världskriget hade inträdes-
åldern stigit till 47,9 år. Kvinnornas inträdesålder under perioden låg fortfa-
rande lite över männens, men följde alltså trenden i riksdagen och blev högre.

Kvinnorna satt i genomsnitt längre tid i riksdagen än männen trots att
de flesta kvinnor satt i den andra kammaren där ledamöterna vanligen satt
kortare perioder. Fram till 1945 satt kvinnorna i genomsnitt drygt elva år i
riksdagen. De flesta var ledamöter under en mandatperiod eller mer och
samtliga i första kammaren var ledamöter under sexton år (två mandatperio-
der) eller mer. Det betyder att en klar majoritet omvaldes. Det fanns dock
stora skillnader mellan partierna. Högerns och bondeförbundets kvinnor satt
femton år eller mer i riksdagen, utom en kvinna som satt i riksdagen en kort
period. Liberalernas och kommunisternas kvinnor satt i riksdagen mindre än
fyra år, utom tre som hade längre vistelser. De socialdemokratiska kvinnorna
satt i medeltal tolv år i riksdagen. Under efterkrigstiden satt kvinnorna något
längre tid i riksdagen, drygt tolv år, medan männen i början av 1960-talet
endast satt nio år i riksdagen. Första kammarens kvinnor var nu mer kortva-
riga, men betänkas bör att första kammaren avskaffades 1970, vilket kan ha
påverkat resultatet. Skillnaderna mellan partierna var inte lika påtagliga efter
kriget. En majoritet av kvinnorna satt även efter andra världskriget i riksda-
gen minst två mandatperioder. Bondeförbundets och socialdemokraternas
kvinnor låg över genomsnittet med drygt femton år, kommunisterna låg
kring medeltalet, medan folkpartiets och högerns kvinnor låg under med åtta

5.  Nils Stjernquist, 1966.
6.  Bearbetade uppgifter från: Lars Sköld & Arne Halvarson, 1966, s 450, 471.
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till nio år. Högerns kvinnor satt alltså i riksdagen betydligt kortare period
efter andra världskriget än före.7 Det kan ha berott på att högerns antal riks-
dagsplatser minskade under efterkrigstiden. År 1945 hade högern 69 mandat,
medan partiet började tappa väljare under 1960-talet.

De svenska kvinnorna satt alltså längre tid i riksdagen i jämförelse med
männen. Det talar mot Lundblads resultat att kvinnorna var marginalledamö-
ter. De svenska riksdagskvinnorna satt också längre på sin plats än några
andra länders kvinnoparlamentariker. I det engelska underhuset satt kvin-
norna i genomsnitt tio år till 1979. I Tyskland, senare Västtyskland och Öst-
errike stannade kvinnorna i genomsnitt nio år i parlamenten. De
kanadensiska kvinnorna satt kortare tid i sitt parlament, omkring fem år.8

Utskottsorganisationen

Alla ärenden i Sveriges riksdag måste beredas i utskotten före avgörandet.
Under tvåkammarperioden fanns det ett antal ständiga och för kamrarna
gemensamma utskott. De ständiga utskotten var fr.o.m. 1867 konstitutions-
utskottet, statsutskottet, bevillningsutskottet, bankoutskottet och lagutskot-
tet. Under 1900-talet tillkom några nya ständiga utskott. Jordbruksutskottet
tillkom 1909, andra lagutskottet 1918, utrikesutskottet 1937, tredje lagutskot-
tet 1949. Dessutom ersatte allmänna beredningsutskottet 1953 de tillfälliga
utskotten. En huvudprincip för ärendenas fördelning mellan de ständiga
utskotten var att lagfrågor och anslagsfrågor behandlades i skilda utskott med
vissa undantag. Jordbruksutskottet var ett av dessa undantag, vilket behand-
lade alla ärenden rörande jordbrukssektorn.9

Konstitutionsutskottet behandlade grundlagsärenden. Statsutskottet var
ansvarigt för samtliga anslagsfrågor, förutom de som rörde jordbruksnäringen
efter jordbruksutskottets tillkomst. Bevillningsutskottet behandlade uttaxe-
ring, skatter och lagar om kommunalskatter och alkoholskatter. Bankout-
skottet ansvarade för bank- och myntlagstiftning, ekonomisk-politiska
ärenden samt riksbanken och riksgäldskontoret. I det första lagutskottet
behandlades ärenden rörande allmän lag, bl.a. familjelagstiftning. I det andra
lagutskottet behandlades sociallagstiftning och i det tredje lagutskottet jord-
bruksutskottets lagärenden. Därutöver tillsattes särskilda utskott samt tillfäl-
liga utskott fram till 1952. Till de tillfälliga utskotten, och efter 1952 till
allmänna beredningsutskottet, hänvisades frågor som spände över alla politik-

7.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1988–1992.

8.  Walter S. G. Kohn, 1980, s 240.
9.  Nils Stjernquist, 1996, s 154.
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områden och frågornas karaktär var mycket allmänna och vittsyftande. Första
kammaren tillsatte oftast två tillfälliga utskott, medan den andra tillsatte
minst tre.10 Ett till tre särskilda utskott tillsattes i olika viktiga politiska frågor
och särskilt kvalificerade personer placerades i dessa utskott för att bereda
komplicerade frågor.11 Utskottsplatserna fördelades proportionellt bland par-
tierna och inom riksdagsgrupperna valdes ledamöterna till respektive plats. I
Sveriges riksdag var, som redovisats i kapitel två, anciennitetsprincipen stark,
men också yrke och utbildning var faktorer som spelade in när partierna
utsåg sina ledamöter till respektive plats.

Platserna i utskotten värderades olika. Bland de ständiga utskotten stod
statsutskottet främst. Utskottet arbetade i avdelningar och hade det övergri-
pande ansvaret för statens budget samt samtliga anslagsfrågor och att få en
plats i statsutskottet skattades högt bland riksdagsledamöterna.12 Om man
rangordnar utskotten var de mest prestigefulla utskotten statsutskottet, utri-
kesutskottet och bevillningsutskottet. Därefter kom konstitutionsutskottet,
första och andra lagutskottet och jordbruksutskottet. På den undre skalan låg
allmänna beredningsutskottet, tredje lagutskottet och bankoutskottet, samt
därefter de tillfälliga utskotten. I tvåkammarriksdagen utsågs lika många
representanter från båda kamrarna till de ständiga utskotten. Det missgyn-
nade andra kammarens ledamöter som var fler och därför också kvinnorna
som vanligen satt i andra kammaren.13 Det fanns dock fler utskottsplatser
inklusive suppleantplatser än riksdagsledamöter. De ständiga utskottens plat-
ser skattades, som tidigare nämnts, högre än ledamotskap i de tillfälliga
utskotten och det var t.o.m. finare att få en suppleantplats i de ständiga
utskotten, än att bli ledamot i ett tillfälligt.14 Suppleanter kunde närvara vid
utskottens sammanträden även då de inte tjänstgjorde, men då satt de vid

10.  Det fanns en praxis i arbetsfördelningen. I första kammarens första tillfälliga utskott
behandlades i regel undervisnings-, kultur-, sociala- och kommunikationsfrågor. I det
andra behandlades frågor rörande, t.ex. näringslivet. I andra kammarens första tillfälliga
utskott behandlades undervisnings- och kulturfrågor, i andra sociala frågor, i tredje
kommunikationsfrågor, i fjärde näringslivsfrågor och i femte tillfälliga utskottet admi-
nistrativa frågor. När färre tillfälliga utskott tillsattes fick de återstående fler områden att
behandla. Se: Harriet Lundblad, 1962, s 51f.

11.  Nils Stjernquist, 1996, s 154ff; Nils Stjernquist, 1966, s 208–211, 280; Maria Oskarson &
Lena Wängnerud, 1995, s 103f.

12.  Nils Stjernquist, 1996, 153f.
13.  Christina Bergqvist, 1994, s 38f. Andra forskare har också rangordnat utskotten och

kommit fram till i stort sett samma resultat. Statsvetarna Agne Gustafsson och Carl
Gustaf Carlsson menar att utrikesutskottet stod högst följt av stats-, konstitutions- och
bevillningsutskottet. Längst ner på rangskalan låg allmänna beredning- och bankout-
skottet. Se: Agne Gustafsson & Carl Gustaf Carlsson, 1968, s 142.

14.  Harriet Lundblad, 1962, s 52f.
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väggen och inte vid sammanträdesbordet och kunde inte delta i diskussioner
eller voteringar. Av den anledningen hade de små möjligheter att påverka
arbetet. Suppleanterna var ändå ofta med vid sammanträdena och i stats-,
konstitutions-, bevillnings- och första lagutskottets avdelningar kunde supp-
leanterna delta i sammanträdena jämställda med de ordinarie ledamöterna.

Enligt Stjernquist är det svårt att säga något entydigt om rekryteringen
till utskotten under tvåkammarperioden. Vissa mönster finns dock. De nyin-
valda i första kammaren kunde under 1930-talet räkna med att bli placerade
som suppleanter i ett ständigt utskott under sina första år i riksdagen. Majori-
teten av dem var dock ännu under sitt femte år suppleanter i ständiga utskott,
men samtliga av dem hade flera platser i de tillfälliga utskotten. I andra kam-
maren fick flertalet nöja sig med en plats i de tillfälliga utskotten i början av
riksdagsvistelsen och långt färre hade tillskansat sig en ordinarie plats i ett
ständigt utskott under sina fem första år. De långa väntetiderna väckte miss-
nöje bland vissa riksdagsledamöter och 1949 blev det genom en reform av
befordringsgången lite lättare att få plats. Under 1950-talet var det långt fler
nyinvalda som erhöll suppleantplatser i de ständiga utskotten redan under sitt
första år i riksdagen och fler var ordinarie ledamöter i ett ständigt utskott
under sitt femte år i riksdagen. Skillnaderna mellan kamrarna kvarstod dock.
Det tog ändå många år att få en ordinarie plats i ett ständigt utskott under
1950- och 1960-talen. Ledamöterna fick vänta mellan sex och tolv år för att
erhålla ordinarie plats i allmänna beredningsutskottet och mellan tio och
drygt tjugo år för att få plats i de andra ständiga utskotten, men det gick
betydligt fortare för första kammarens ledamöter.

Alla ledamöter fick dock inte ordinarie plats i utskotten och inte heller
alla fick en utskottsplats. Exempelvis saknade 28 respektive 24 riksdagsmän
utskottsplats under åren 1944 och 1964. Dessa ledamöter var talmän, statsråd,
statssekreterare eller landshövdingar. Några tillhörde också ett parti som var
så litet att det inte kunde få representation i utskotten. Kommunisterna sak-
nade vanligen representation, men under perioden 1945–48 hade de så många
mandat i riksdagen att de erhöll suppleantplatser i många av de större utskot-
ten. Under perioden 1965–68 hade de endast en suppleantplats i statsutskot-
tet. De resterande partiernas ledamöterna som inte hade en plats i utskotten
hade troligtvis avstått p.g.a. ålder eller sjukdom och någon hade kanske kom-
mit på kant med sin partigrupp. De som trädde in i riksdagen under sessio-
nens gång utskottsplacerades inte.15

15.  Nils Stjernquist, 1966, s 321–334. Socialdemokraten och statsrådet Ulla Lindström sak-
nade utskottsplats 1964. Det gjorde även kommunisten Gunvor Ryding och högerns
Anna Rosvall. Rosvall satt i första kammaren under december månad 1964.
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Riksdagskvinnornas placering i utskotten och utskottskarriärer

Kvinnorepresentationen i utskotten har i stort sett följt kvinnorepresentatio-
nens utveckling i tvåkammarriksdagen. I regel var andelen kvinnor lägre i
utskotten än i riksdagen, men andelen låg under några riksdagar högre.16

I tabellen nedan har jag sammanställt riksdagskvinnornas utskottsplace-
ring perioden 1922–70. Den första suppleantplatsen i ett ständigt utskott fick
Kerstin Hesselgren redan 1922, då hon valdes till suppleant i andra lagutskot-
tet. Agda Öslund blev 1933 första kvinna att väljas till ledamot i ett ständigt
utskott, nämligen första lagutskottet. Hesselgren blev därefter den första ordi-
narie kvinnliga ledamoten i andra lagutskottet och också vice ordförande i
utskottet 1939.17

Denna studie visar att 82 procent av riksdagskvinnorna placerades första
gången i ett tillfälligt utskott under perioden fram till 1945. Drygt hälften fick
nöja sig med en suppleantplats. Samtliga kvinnor som invaldes som ordinarie
ledamot i ett utskott invaldes i ett tillfälligt. De som inte placerades satt i all-
mänhet en kort period i riksdagen. Det gällde dock inte kommunisterna,
Gerda Linderot och Solveig Rönn-Christiansson, som satt en respektive två
mandatperioder i riksdagen men ändå blev utan utskottsplats.18 Ingen av
socialdemokraterna blev utan plats och hälften av dem valdes till ordinarie
ledamot i sitt tillfälliga utskott (tabell 7). De hade alltså därför betydligt
större möjligheter att påverka arbetet i sina tillfälliga utskott än de borgerliga
kvinnorna.

Under efterkrigstiden inträffade en stor förändring. Då placerades åttio
procent av kvinnorna första gången i ett ständigt utskott. En något mindre
andel än perioden innan blev utan plats och fyra av dem hann endast sitta ett
år i riksdagen. Undantaget var återigen en kommunist, nämligen Gerda Nils-
son, som satt sex år i riksdagen utan att placeras. Hennes partikamrat Gunvor
Ryding blev efter två år som riksdagsledamot suppleant i statsutskottet där
hon stannade till 1968. Noteras bör att kommunisternas partigrupp utsåg en
kvinna till sin enda utskottsrepresentant i slutet av 1960-talet. Endast elva
procent av kvinnorna valdes till en ordinarie plats vid sin första utskottsplace-
ring under efterkrigstiden och samtliga invaldes i ett tillfälligt eller i ett sär-
skilt utskott. Den största förändringen hade skett bland socialdemokraterna

16.  Sven Ulric Palme, 1969, s 63; Christina Bergqvist, 1994, s 38; Harriet Lundblad, 1962, s 59ff.
17.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 107

och 198.
18.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1 och 4, Stockholm 1988,

1990, s 1: 132, 4: 144.
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där majoriteten efter kriget fick börja sin utskottstid som suppleanter, men
nu fick de en plats i de så viktiga ständiga utskotten (tabell 7). Trots att kvin-
norna oftare var suppleanter efter andra världskriget fick de platser i de bety-
delsefulla ständiga utskotten.

Tabell 7: Riksdagskvinnornas utskottsplacering vid inträdet i riksdagen fördelade 
efter parti perioden 1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen. Ledamöter och valkretsar 1867–1970,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

I slutet av sin riksdagskarriär hade nära två tredjedelar av kvinnorna under
perioden 1922–45 erhållit en ordinarie utskottsplats. Drygt hälften av dem
hade fått plats i ett ständigt utskott och mönstret går igen i samtliga partier
utom bland liberalernas kvinnor som samtliga uppnådde ordinarie ledamot-
skap i utskotten. Även efter andra världskriget hade majoriteten kvinnor
avancerat i utskottshierarkin och en stor majoritet hade intagit en plats i de
ständiga utskotten. Det hade blivit lättare för kvinnorna att ta en plats i de
ständiga utskotten, än före andra världskriget, men det hade blivit svårare att
få en ordinarie plats. Endast två femtedelar av kvinnorna var efter kriget ordi-
narie ledamöter i sitt utskott, medan drygt hälften inte hade lyckats tillskansa
sig en ordinarie plats i sitt utskott. Högerns, folkpartiets och socialdemokra-
ternas kvinnor låg kring genomsnittet, medan endast en av bondeförbundets
kvinnor, Margret Nilsson, avancerade till ordinarie ledamot i ett utskott och
då i allmänna beredningsutskottet. Ingen av kommunisterna nådde ordinarie
ledamotskap i utskotten (tabell 8).

Period 1922–1945   n: 39 1946–1970     n: 98 
Parti Ständiga 

utskott 
Tillfälliga 

utskott 
Ingen 

placering 
Ständiga 
utskott 

Tillfälliga 
utskott 

Särskilda 
utskott 

Ingen 
placering 

 ord suppl ord suppl ord suppl ord suppl
 

ord suppl 

Bonde-
förbundet 

0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 

Högern 0 1 1 1 1 0 15 1 0 1 1 2 
Kommun-
isterna 

0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 

Liberalerna/ 
folkpartiet 

0 1 2 3 1 0 15 3 0 0 0 1 

Social-
demokraterna 

0 1 12 12 0 0 42 5 1 1 1 1 

Totalt 0 3 15 17 4 0 78 9 1 2 2 6 
% 0 8 38 44 10 0 80 9 1 2 2 6 
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Tabell 8: Riksdagskvinnornas utskottsplacering under sitt sista år i riksdagen förde-
lade efter parti perioden 1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen. Ledamöter och valkretsar 1867–1970,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

De ständiga utskotten

Majoriteten av riksdagskvinnorna satt alltså i ett tillfälligt utskott då de place-
rades första gången under perioden 1922–45. Fler än hälften hade emellertid
invalts i något av de ständiga utskotten vid tiden för sitt utträde ur riksdagen.
Diagram 5 nedan visar att det var speciellt vanligt att de tagit en plats i det
första eller andra lagutskottet som låg i mitten av statusskalan. Några kvinnor
hamnade t.o.m. i stats- eller konstitutionsutskottet som ansågs vara bland de
mest betydelsefulla. Nära hälften av kvinnorna hamnade dock i ett utskott
med låg status.

Fler kvinnor lyckades ta en plats i ett ständigt utskott redan vid sin första
utskottsplacering under perioden 1946–70, även om man räknar allmänna
beredningsutskottet som tillfälligt. Vanligaste placering som första utskotts-
plats var dock allmänna beredningsutskottet och därefter följde första och
andra lag- samt statsutskottet. Efter andra världskriget fanns dessutom kvin-
norna representerade i alla utskott utom utrikesutskottet. Många kvinnor
lyckades också avancera i utskottshierarkin efter kriget. Fyra femtedelar av
kvinnorna hade tagit plats i ett av de ständiga utskotten (utom allmänna
beredningsutskottet), innan de utträdde ur riksdagen. Också efter kriget var
det vanligast att kvinnorna placerades i första eller andra lagutskottet, men

Period 1922–1945   n: 39 1946–1970     n: 98 
Parti Ständiga 

utskott 
Tillfälliga 

utskott 
Ingen 

placering 
Ständiga 
utskott 

Tillfälliga 
utskott 

Särskilda 
utskott 

Ingen 
placering 

 ord suppl ord suppl ord suppl ord suppl ord suppl 
Bonde-
förbundet 

1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 

Högern 2 1 0 0 1 6 10 1 0 1 0 2 
Kommunist-
erna 

0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 

Liberalerna/ 
folkpartiet 

2 0 4 0 1 7 10 0 0 1 0 1 

Social-
demokraterna 

11 5 5 4 0 21 28 1 0 0 0 1 

Totalt 16 6 9 4 4 35 53 2 0 2 0 6 
% 41 15 23 10 10 36 54 2 0 2 0 6 
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under denna period var det även vanligt att de tog en plats i det mest prestige-
fyllda statsutskottet.19 De flesta kvinnor placerades emellertid i ett utskott i
mitten av prestigeskalan. En fjärdedel placerades högst och en femtedel lägst
(diagram 5).

Diagram 5: Riksdagskvinnorna fördelade efter sin första, respektive sista utskottspla-
cering perioden 1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen. Ledamöter och valkretsar 1867–1970,
band 1–5, 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137, perioden 1922–45 n: 39 och perioden 1946–70 n: 98.

Utrikesutskottet var ett av de utskott som kvinnorna hade allra svårast att ta
en plats i under tvåkammarperioden.20 Det hade också en särställning och
ledamöterna var parti- och gruppledarna samt andra ledande riksdagsmän.
Utskottet hade oftast en begränsad arbetsbörda och ledamöterna hade vanli-
gen en ytterligare ordinarie plats vid sidan av utrikesutskottsplatsen.21

19.  I slutet av tvåkammarriksdagens tid hade det första lagutskottet en kvinnlig ordförande
och en andel kvinnor om ca 30 procent. Se: Christina Bergqvist, 1994, s 39.

20.  Det var endast fem kvinnor som hade en plats i utrikesutskottet under perioden fram till
1970, och samtliga var socialdemokrater. Ulla Lindström var suppleant 1951–54, Lena
Renström-Ingenäs var suppleant 1957–59 och ordinarie ledamot 1960–68, Nancy Eriks-
son var suppleant 1965–68 och ordinarie ledamot 1969–70, Lisa Mattsson var suppleant
1966–70 och Anna-Lisa Lewén-Eliasson var suppleant 1969–70. Bearbetade uppgifter
från: Tvåkammarriksdagen. Ledamöter och valkretsar 1867–1970, band 1–5, 1985–1992.
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De flesta kvinnor lyckades således klättra i utskottshierarkin under sin
riksdagstid. Före andra världskriget avancerade majoriteten kvinnor från en
plats i de tillfälliga utskotten till en i de ständiga. Efter andra världskriget var
det vanligare att kvinnorna redan från början tog en plats i de ständiga
utskotten. Harriet Lundblad fann att kvinnorna fram till 1940-talet placera-
des i utskott med social, kulturell, privaträttslig och undervisningsinriktning.
Jag kan konstatera att de även efter kriget till viss del placerades i utskott med
dessa inriktningar. I det första lagutskottet behandlades nämligen ärenden
rörande allmän lag, bl.a. familjelagstiftning och i det andra lagutskottet
behandlades sociallagstiftning.

Att de tillfälliga utskotten ersattes med det allmänna beredningsutskottet
efter andra världskriget skulle kunna förklara varför de flesta kvinnor efter
kriget placerades i ett ständigt utskott och inte i ett tillfälligt, men så var inte
fallet. Även om allmänna beredningsutskottet räknas som tillfälligt nådde en

21.  Nils Stjernquist, 1966, s 214, 321. Utrikesutskottets ledamöter skulle också vara ledamö-
ter i utrikesnämnden.

Ordförande Ernst Staxäng från högern leder sammanträde i statsutskottet under
1960-talet.
Källa: Riksdagen genom tiderna, Herman Schück, Göran Rystad, Michael F. Metcalf,
Sten Carlsson & Nils Stjernquist (red), Stockholm (2:a upplagan) 1992, s 285.
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högre andel kvinnor en plats i de ständiga utskotten efter kriget och det för-
klarar kanske varför kvinnorna oftare var suppleanter i utskotten efter kriget.
Det var nämligen svårare att ta en ordinarie plats i ett ständigt utskott än i ett
tillfälligt.

Likt de svenska kvinnorna, placerades de norska stortingskvinnorna i
utskott med social- och undervisningsinriktning perioden 1921–61. De flesta,
eller tre femtedelar, invaldes i sosialkommittén och kirke- og undervisnings-
kommittén. Många av dessa kvinnor hade dessutom varit ledamöter i båda
kommittéerna. Tre kommittéer hade däremot ingen fast kvinnlig represen-
tant under perioden. De tre var skog-, vassdrags- og industrikommittén, sam-
ferdsels- och militärkommittén.22 De danska folketingskvinnorna var spridda
på samtliga utskott under perioden 1945–53, men få satt i det mest betydelse-
fulla finansudvalget.23 Även i det franska parlamentet var kvinnorna underre-
presenterade i de viktigare utskotten, t.ex. finansutskottet.24

Anciennitetsprincipens betydelse för utskottsplaceringen

Anciennitetsprincipen hade, som tidigare beskrivits, stor betydelse för
utskottsplaceringen i Sveriges riksdag. Många av tvåkammarriksdagens leda-
möter nådde dock aldrig en ordinarie plats i något av de ständiga utskotten.
Under 1930-talet nådde drygt hälften av första kammarens män ordinarie
plats och väntetiden från invalet var i genomsnitt nära sex år. Den som fick
vänta längst fick en plats efter fjorton år. Det var färre män i andra kammaren
som fick en ordinarie plats, mindre än två femtedelar, och de fick dessutom
vänta längre. De väntade i genomsnitt i tio år. En ledamot fick vänta i tjugo
år. Under 1950-talet gav 1949 års befordringsreform resultat. Då fick riksdags-
männen i högre grad en ordinarie plats i de ständiga utskotten och tiden till
placering var betydligt kortare. Av första kammarens män placerades mer än
två tredjedelar och den genomsnittliga väntetiden var nära fyra år. I andra
kammaren fick de vänta i sex år och nära hälften fick ordinarie plats i de stän-
diga utskotten. Knappt en tiondel av riksdagsmännen blev aldrig utskottspla-
cerade.25

22.  Sosialkommittén var en sammanslagning av helse- och sosialkommittén och kirke- og
undervisningskommittén av universitets- og fagskolekommittén och kirke- og skole-
kommittén. Se: Tertit Aasland, 1964, s 337.

23.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 176f.
24.  Maurice Duverger, 1955, s 98.
25.  Bearbetade uppgifter från: Nils Stjernquist, 1966, s 321–329.
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Under perioden fram till andra världskrigets slut utskottsplacerades 35 av
de 39 kvinnorna som inträdde i riksdagen, medan en tiondel blev utan
utskottsplast. Av de 35 fick 32 en suppleantplats efter i genomsnitt ett år. De
flesta erhöll sin plats redan under det första året i riksdagen, men vissa social-
demokrater fick vänta ett till fyra år innan de fick suppleantplats. Något färre
kvinnor, 30 stycken, erhöll en ordinarie plats efter i genomsnitt 1,4 år. De
allra flesta av dem erhöll den i något av de tillfälliga utskotten, medan social-
demokraten Ellen Svedberg, t.ex. fick en plats i tredje särskilda utskottet 1943,
efter två år i riksdagen. Högerns Ebon Andersson fick 1941 en plats i andra
lagutskottet efter fyra år och socialdemokraten Elsa Johansson fick vänta tolv
år innan hon fick en ordinarie plats 1949 i andra lagutskottet.26

Före 1945 nådde femton, eller nästan två femtedelar, av första och andra
kammarens kvinnor ordinarie ledamotskap i ett ständigt utskott och det tog
drygt tio år för dem att få en plats. Det är en andel och en väntetid som sam-
manfaller med andra kammarens män. Om första kammarens kvinnor däre-
mot plockades ur gruppen hamnade kvinnorna en bra bit under den andel
andrakammarmän som erhöll en ordinarie plats och väntetiden var också
längre. Knappt en tredjedel av andra kammarens kvinnor fick en plats och de
fick vänta i genomsnitt tolv år. Socialdemokraten Olivia Nordgren fick vänta
i sexton år och det var längst bland kvinnorna, medan Ebon Andersson
gjorde en snabb karriär in i andra lagutskottet.27

En något högre andel kvinnor utskottsplacerades under perioden 1946–
70 och mindre än en tiondel blev utan utskottsplats. En klar majoritet fick en
suppleantplats vid sin första utskottsplacering och det tog i genomsnitt min-
dre än ett år. De flesta placerades direkt. Vissa av de socialistiska kvinnorna
fick vänta ett, eller i undantagsfall två år innan de tog plats i ett utskott. Hälf-
ten av kvinnorna blev aldrig ordinarie ledamot i sitt utskott. De fick nöja sig
med en ordinarie plats i de tillfälliga utskotten eller i allmänna beredningsut-
skottet.28

Knappt en tredjedel, eller 29 kvinnor, avancerade dock till en ordinarie
plats i något av de ständiga utskotten, förutom allmänna beredningsutskot-
tet. De kvinnor som erhöll en ordinarie plats i de tillfälliga utskotten fick
plats direkt, med undantag för ett par som fick vänta ett år för att bli ordina-
rie. Det tog i genomsnitt drygt fem år för dem att ta en ordinarie plats i de

26.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

27.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

28.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
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särskilda utskotten, drygt fyra år i allmänna beredningsutskottet och drygt
åtta år i de ständiga utskotten. Den folkpartistiska förstakammarledamoten
Margareta Nordström avancerade snabbast av kvinnorna då hon blev ordina-
rie ledamot i andra lagutskottet efter ett år i riksdagen. Socialdemokraten och
andrakammarledamoten Viola Sandell fick vänta längst eftersom hon efter
sexton år blev ordinarie ledamot i andra lagutskottet. Socialdemokraterna
Ulla Lindström och Nancy Eriksson fick visserligen vänta längre, 21 respek-
tive 20 år, tills de fick en ordinarie plats i de ständiga utskotten, men Lind-
ström blev invald i första lagutskottet efter sin tid som statsråd och Eriksson
fick en plats i utrikesutskottet vid sidan av sitt ordförandeskap i allmänna
beredningsutskottet.29

Efter befordringsreformen 1949 blev väntetiden avsevärt kortare i riksda-
gen för att få en ordinarie plats i de ständiga utskotten. Dessutom uppnådde
fler riksdagsmän ordinarie ledamotskap i de ständiga utskotten i båda kam-
rarna. Av kvinnorna fick däremot en mindre andel ordinarie plats i de stän-
diga utskotten fr.o.m. 1946. Deras andel understiger både första och andra
kammarens män trots att kvinnorna satt längre tid i riksdagen. De kvinnor
som erhöll plats fick dock vänta lite kortare tid än kvinnor invalda före 1946.
Under perioden fr.o.m. 1946 fick kvinnorna vänta i drygt åtta år. Det var
emellertid längre än både första och andra kammarens nyinvalda män i
genomsnitt.

Kommunisterna valde aldrig någon kvinna till ordinarie ledamot i ett
ständigt utskott. Bondeförbundet placerade Gärda Svensson som ordinarie
ledamot i andra lagutskottet och Elvy Olsson och Margret Nilsson i allmänna
beredningsutskottet. En tiondel av högerns kvinnor tog en ordinarie plats, en
femtedel bland socialdemokraternas och en fjärdedel bland folkpartiets kvin-
nor. Som tidigare konstaterats blev betydligt färre kvinnor efter andra världs-
kriget ordinarie ledamot i ett av utskotten, men många av dem satt i
enkammarriksdagen efter 1970 där de utskottsplacerades. Av de som inte
erhöll ordinarie plats invaldes många i riksdagen under 1960-talet och de
hann helt enkelt inte meritera sig i tvåkammarriksdagen.30

I Sveriges riksdag var, som tidigare nämnts, ledamöternas yrke och
utbildning, vid sidan av antalet år i riksdagen och invalsålder, viktiga faktorer
för vilken utskottsplats de tilldelades. En undersökning av kvinnornas
utskottsplacering i förhållande till deras utbildnings- och yrkesbakgrund visar
att dessa faktorer inte nämnvärt påverkade deras placering.31 Det var istället

29.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

30.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.
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anciennitetsprincipen som påverkade placeringen. Under perioden fram till
1945 hade samtliga kvinnor som suttit i riksdagen i mer än tjugo år fått en
ordinarie plats i något av de ständiga utskotten. Hade de suttit mer än tio år
hade de fått en ordinarie- eller suppleantplats i de ständiga utskotten. Av de
kvinnor som suttit fem till nio år i riksdagen hade de flesta en ordinarie plats
i ett tillfälligt utskott. De som suttit i riksdagen kortare än fem år var endera
placerade i ett tillfälligt utskott eller inte placerade. Ett undantag var socialde-
mokraten Göta Rosén som valdes till suppleant i andra lagutskottet efter ett
år i riksdagen. Det kan ha berott på hennes tidigare erfarenheter inom det
sociala området.32

Under perioden 1946–70 fick de kvinnor som erhöll en plats i de stän-
diga utskotten vänta ungefär lika länge som kvinnorna perioden innan. Samt-
liga som satt tio år eller längre i riksdagen var ordinarie ledamöter eller
suppleanter i de ständiga utskotten. Av de som satt fem till nio år i riksdagen
var de flesta suppleanter i ett ständigt utskott och några få var ordinarie leda-
möter. Det samma gällde de som suttit kortare än fem år, men vissa av dem
hade en plats i ett tillfälligt utskott. Fyra av de sex som inte blev utskottspla-
cerade satt endast ett år i riksdagen.33

Utskottspresidierna

Varje utskott valde inom sig ordförande och vice ordförande och dessa
utgjorde utskottets presidium. Partierna fördelade dessa poster mellan sig
genom överenskommelse i huvudsak på proportionella grunder, men en tra-
dition kring fördelningen av presidieposterna utvecklades. Om en ordförande
avgick efterträddes denne i regel av en partikamrat och partierna hade av tra-
dition ordförandeklubban i vissa speciella utskott. De personer som utsågs till
presidieposterna hade ofta suttit länge i riksdagen och deras ställning inom

31.  Detta kan jämföras med Holmbergs och Esaiassons undersökning av 1985 års riksdag.
De fann att ledamöternas sociala tillhörighet inte var någon viktig faktor när det gäller
att förklara vilka inflytandepositioner de hamnade på, men vissa samband fann förfat-
tarna. Yrkesbakgrunden påverkade ledamöternas karriärer, medan huruvida ledamoten
kom från offentlig eller privat sektor spelade mindre roll. Se: Sören Holmberg & Peter
Esaiasson, 1988, s 157–160. Ottar Hellevik fann också i sin studie över stortinget att
anciennitetsprincipen var stark under efterkrigstiden, medan den sociala statusen hade
mindre effekt på stortingsrangen även om den inte var betydelselös. Ledamöter med
lägre social status måste kompensera detta med att arbeta många år i stortinget. Se:
Ottar Hellevik, 1969, s 63–72.

32.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1985–1992.

33.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1988–1992.
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respektive parti var också en viktig faktor. Under 1930-talet fram till mitten av
1960-talet hade ledamöterna i genomsnitt suttit i riksdagen mellan 17 och 25
år innan de valdes till utskottsordförande. Även här inverkade yrkestillhörig-
het, utbildning och speciella sakkunskaper för dem som valdes till ordfö-
rande.34

Kvinnorna var sparsamt representerade i utskottens presidier.35 Endast
fem var ordförande i ett utskott och fem var vice ordförande, och det var före-
trädelsevis i något av de tillfälliga utskotten eller sedermera i allmänna bered-
ningsutskottet och andra lagutskottet. Kerstin Hesselgren var först ut. Hon
var vice ordförande i andra lagutskottet åren 1939–44. Socialdemokraten Hil-
dur Nygren, senare ecklesiastikminister, var den första kvinnliga utskottsord-
föranden. Hon var vice ordförande 1943, och ordförande 1944 i andra
kammarens första tillfälliga utskott där undervisnings- och kulturfrågor
behandlades. Den första kvinna som valdes till ordförande i ett ständigt
utskott var socialdemokraten Elsa Johansson. Hon valdes 1956 till andra lag-
utskottets ordförande efter tjugo år i utskottet och riksdagen. Folkpartiets
Ingrid Gärde Widemar, som valdes in i riksdagen 1949, var ordförande i för-
sta lagutskottet i nio år, 1960–68. Hon satt i utskottspresidiet längre än de
andra med undantag för socialdemokraten Nancy Eriksson som var allmänna
beredningsutskottets ordförande åren 1957–70. Utöver dessa kvinnor var soci-
aldemokraterna Disa Västberg vice ordförande i andra kammarens första till-
fälliga utskott 1941–42 och Sigrid Ekendahl ordförande i andra kammarens
andra tillfälliga utskott åren 1947–48. Folkpartisterna Helga Sjöstrand var
vice ordförande i allmänna beredningsutskottet 1954–55 och Ruth Hamrin-
Thorell i andra lagutskottet 1969–70.36

Ett fåtal kvinnor satt alltså i de mäktiga utskottspresidierna under två-
kammartiden. Dessutom var det endast kvinnor från socialdemokraterna
eller folkpartiet som valdes till dessa poster. I vårt västliga grannland hade de
kvinnliga stortingsledamöterna, likt de svenska riksdagskvinnorna, sällan
ledande positioner under perioden 1921–61. Ju högre upp i stortingshierarkin
man söker, desto färre kvinnor hittar man. Endast två kvinnor hade ledande

34.  Nils Stjernquist, 1966, s 331ff.
35.  Andelen utskottsordföranden och -viceordföranden bland kvinnorna var mindre än

andelen kvinnor i riksdagen under tvåkammarperioden. Bearbetade uppgifter från: Två-
kammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1–5, 1985–1992.

36.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1988–1992.
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positioner i utskotten, höires Claudia Olsen och arbeiderpartiets Rakel Sewe-
riin. Claudia Olsen ledde helsekommittén och Rakel Seweriin sosialkommit-
tén. Samma två kvinnor var också de enda som hade ledande positioner i sina
partigrupper.37

Kvinnorna i riksdagsgruppernas förtroenderåd

Inom svenska riksdagens partigrupper var det brukligt att utse en styrelse som
oftast kallades förtroenderåd. Det var en mycket viktig maktfaktor i riksda-
gen och förtroenderådets viktigaste uppgifter var att föreslå kandidater till
utskotten och andra organ samt bereda ärenden som skulle tas upp på grup-
pens möten. Förtroenderåden behandlade även förslag till partimotioner. I
valet av rådet togs hänsyn till olika kvalitéer och tre krav var särskilt viktiga
nämligen ancienniteten, kompetensen och sammansättningen av rådet. En
balans mellan, t.ex. olika regioner och yrkesgrupper eftersträvades.38 Kön var
dock ingen aspekt grupperna tog hänsyn till. Det tog lång tid innan kvin-
norna fick plats i dessa råd och andelen kvinnor i förtroenderåden har varit
mindre än deras andel i riksdagen. Deras representation i förtroenderåden har
sedan 1940, med eftersläpning, följt ökningen av kvinnorepresentationen i
riksdagen.39

Under perioden 1922–70 satt sjutton kvinnor i partigruppernas förtroen-
deråd. Tre kvinnor invaldes under 1940-talet, sex under 1950-talet och de res-
terande åtta under 1960-talet. Trots den högre kvinnorepresentationen inom
den socialdemokratiska gruppen invaldes endast åtta kvinnor i partiets förtro-
enderåd. Bondeförbundet med sin lilla kvinnogrupp invalde däremot två
kvinnor. Socialdemokraten Olivia Nordgren var dock den första kvinnan att
ta plats i ett förtroenderåd. Hon invaldes i den socialdemokratiska riksdags-
gruppens förtroenderåd 1940, efter femton år i riksdagen, och var ledamot till
1952 då hon utträdde ur riksdagen. Ebon Andersson var första kvinna i
högerns förtroenderåd. Hon invaldes i riksdagen 1937 och i förtroenderådet
1945, där hon satt till 1966. Gärda Svensson invaldes i bondeförbundets för-
troenderåd 1949, efter fyra år i riksdagen. Hon var suppleant åren 1949–51 och
ordinarie ledamot 1952–63, då hon också utträdde ur riksdagen. Rangnhild

37.  Tertit Aasland, 1964, s 336f; Ottar Hellevik, 1969, s 119; I Västtyskland var kvinnorna
också mycket ovanliga i partigruppernas ledande organ. Se: Eva Kolinsky, 1989, s 229ff.

38.  Magnus Isberg, 1992, s 35f; Pär-Erik Back, “Det svenska partiväsendet”, i Samhälle och
riksdag, del 2, Artur Thomson (red), Stockholm 1966, s 124–129.

39.  Christina Bergqvist, 1994, s 39.
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Sandström invaldes 1951 i folkpartiets riksdagsgrupps förtroenderåd, efter sex
år i riksdagen, och blev kvar där till 1960. Den första kvinnan som invaldes i
ett förtroenderåds högsta ledning var högerns Astrid Kristensson. Hon valdes
till vice ordförande i moderaternas partigrupp 1970, efter tolv år i riksdagen.40

Sammanfattning och kommentarer

Den internationella forskningen, som redovisades i inledningen, har visat att
kvinnorna under 1900-talet började använda sig av sina politiska rättigheter
och männen började även släppa in dem i maktens boningar. Partierna för-
ändrades för att svara upp till kvinnornas krav, men det var också inom parti-
erna som kvinnorna motverkades. De svenska kvinnorna hade också svårt att
ta plats i riksdagens maktorgan trots att de inte var kortvariga i riksdagen.41

De satt i genomsnitt längre tid i riksdagen än männen. Här har vi sett att en
majoritet av kvinnorna satt en mandatperiod eller mer före 1945 och ännu lite
längre efter andra världskriget. I det förra kapitlet visades att kvinnorna var
något äldre än både första och andra kammarens män när de inträdde i riks-
dagen och därigenom minskade kvinnornas möjligheter att göra karriär i riks-
dagen.42

40.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band
1–5, 1988–1992. Partiernas förtroenderåd hade mellan 10 och 20 ledamöter. Partierna base-
rade storleken på sitt förtroenderåd på antalet mandat i riksdagen. Socialdemokraterna
hade, t.ex. 14 ledamöter i sitt förtroenderåd 1920–22. Antalet ökade till 15, 1924. Perioden
från 1937 till 1970 var antalet 17. Under åren 1940–70 satt oftast en eller två (5,9–11,7 pro-
cent) kvinnor i riksdagsgruppens förtroenderåd. Under period 1945-70 ökade kvinnore-
presentationen i socialdemokratiska riksdagsgruppen från 7 till 16 procent.

41.  Utskottsplatserna var inte de enda uppdrag ledamöterna kunde väljas till i riksdagen.
Första kvinnliga statsrevisor blev t.ex. en högerkvinna 1949. Samma år valdes en social-
demokrat till suppleant i Europarådet. Det var också första gången riksdagen valde leda-
möter till rådet. Flera kvinnor hade fram till dess varit ledamöter i opinionsnämnden,
ombudsmannavalen och tryckfrihetskommittévalen. Utöver de partipolitiska uppdragen
har de deltagit i andra sammanslutningar i riksdagen. Så gott som samtliga var fram till
1940-talet medlemmar i den interparlamentariska gruppen, en stor grupp var också
medlemmar i riksdagens nykterhetsgrupper och de religiösa sammanslutningarna. I
dessa grupper har flera kvinnor, och då framför allt de socialdemokratiska, haft ledamot-
skap. Under perioden fram till 1970 var tolv kvinnor medlemmar i riksdagens nykter-
hetsgrupper och fyra var medlemmar i den kristna gruppen. Se vidare:
Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1–5, 1988–1992; Harriet
Lundblad, 1962, s 62f.

42.  Jmf: Agne Gustafsson & Carl Gustaf Carlsson, 1968, s 141; Brian Harrison, 1986, s 627.
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De flesta kvinnor placerades i ett tillfälligt utskott vid sin första utskotts-
placering fram till 1945, hälften av dem fick en suppleantplats. De som erhöll
en ordinarie plats fick en i de tillfälliga utskotten. De som under sin riksdags-
tid aldrig erhöll en utskottsplats satt en kortare period i riksdagen med
undantag för kommunisterna som samtliga hade svårt att placeras. Kommu-
nisternas partigrupp var vanligen så liten att partiet inte blev representerat i
utskotten. Det var lika vanligt att kvinnorna inte utskottsplacerades som
männen, men skillnaden var att de män som inte erhöll plats oftast var
ministrar och talmän.

Efter andra världskriget fick de flesta kvinnor en plats i ett ständigt
utskott vid sin första utskottsplacering. Färre erhöll dock en ordinarie plats än
tidigare. En majoritet under perioden 1922–70 kunde sedan se fram emot att
avancera i utskottshierarkin. Efter andra världskriget var det emellertid betyd-
ligt lättare för dem att erhålla en plats i de ständiga utskotten, medan det var
svårare att ta en ordinarie plats. Det var svårt för samtliga ledamöter i två-
kammarriksdagen att få en ordinarie plats i de ständiga utskotten, även om
det blev lite lättare efter 1949 års reform av befordringsgången. Det var dock
en betydligt mindre andel kvinnor som nådde ordinarie platser i de ständiga
utskotten. Eftersom kvinnorna hamnade i de tillfälliga utskotten eller som
suppleanter i de ständiga utskotten var deras möjligheter att påverka i politi-
ken följaktligen mindre än männens.

När kvinnorna avancerade uppåt i utskottshierarkin var det vanligast att
de tog en plats i första eller andra lagutskottet, vilka låg i mitten av statusska-
lan. Efter andra världskriget tillkom allmänna beredningsutskottet som låg
lågt och statsutskottet som låg högst på statusskalan som vanliga utskott att
placera kvinnorna i. Innan 1945 var det enligt Harriet Lundblad vanligt att
kvinnorna placerades i utskott med social, kulturell, privaträttslig eller under-
visningskaraktär. Jag fann att det till viss del också var vanligt efter andra
världskriget, men då fick kvinnorna även plats i utskott med annan inrikt-
ning. Det högt skattade statsutskottet var något av ett kvinnoutskott efter
andra världskriget. I Norge, liksom i Sverige, placerades kvinnorna i utskott
med social- och undervisningsinriktning. Men till skillnad från Frankrike och
Danmark placerades de svenska kvinnorna även i de viktigaste utskotten i
Sveriges riksdag.

Lundblad höll det för troligt i sin riksdagsstudie att kvinnorna tilldelades
utskottsplatser i enlighet med de principer som tillämpades i riksdagen. Jag
vill hävda motsatsen. Kvinnorna fick vänta längre än männen för att nå en
ordinarie plats i något av de ständiga utskotten och befordringsreformen som
genomfördes 1949 för att påskynda ledamöternas utskottskarriärer betydde
inte heller lika mycket för kvinnorna. Rekryteringssystemet motverkade dem.
De var högt utbildade och hade ibland en lyckad yrkeskarriär bakom sig, men
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det tycks inte ha hjälpt dem att avancera i riksdagshierarkin på samma sätt
som det hjälpte vissa män med samma bakgrund. Anciennitetsprincipen till-
lämpades, med få undantag, mer strikt på kvinnorna. Samtliga kvinnor som
suttit längre än tjugo år i riksdagen hade erhållit en ordinarie plats i de stän-
diga utskotten. Hade de suttit längre än tio år hade de fått endera en supple-
antplats eller en ordinarie plats i de ständiga utskotten. De flesta som suttit
fem till nio år i riksdagen hade tillskansat sig en ordinarie plats i de tillfälliga
utskotten. De som satt kortare satt endera i de tillfälliga utskotten eller var
utan plats. Eftersom kvinnorna fick vänta längre än männen innan de avance-
rade i utskottshierarkin hade de svårare att göra sig gällande i ett av riksda-
gens viktigaste maktcentra.

Ett fåtal kvinnor satt i utskottens presidier under tvåkammartiden och
det var endast kvinnor från socialdemokraterna och folkpartiet som valdes till
dessa positioner. Även här utmärker sig folkpartiets kvinnor. Trots att de satt
kortare period i riksdagen hade de lättare än de andra kvinnorna att tillskansa
sig ledande positioner i utskotten. Denna kvinnogrupp var förvisso den
största borgerliga gruppen med sina 26 kvinnor. Högerns grupp var emeller-
tid endast något mindre, men hade ändå ingen kvinna i utskottspresidierna.
Folkpartiet var efter andra världskriget det största borgerliga partiet, vilket
kan förklara varför fler folkpartikvinnor invaldes i utskottspresidierna. Social-
demokraternas kvinnogrupp var dock nästan tre gånger så stor som folkparti-
gruppen, men hade endast två presidieplatser fler. Liberalerna och
folkpartisterna var dessutom i högre grad ordinarie ledamöter i sitt utskott än
de andra kvinnorna trots att de satt kortare tid i riksdagen än exempelvis soci-
aldemokraterna. I norska stortinget fanns ett liknande mönster. Där var de
borgerliga kvinnorna mer framgångsrika i sina karriärer än de socialistiska.
De få borgerliga kvinnorna i stortinget hade dessutom oftare högre positioner
än sina manliga partikamrater och det var, till skillnad från de svenska folk-
partikvinnorna, förvånande nog kvinnorna med den lägsta sociala statusen
som tog sig fram.43

Endast sjutton kvinnor satt därtill i de så viktiga partigruppernas förtro-
enderåd. Tre kvinnor invaldes under 1940-talet, sex under 1950-talet och de
resterande åtta under 1960-talet. Trots den högre kvinnorepresentationen
inom den socialdemokratiska gruppen invaldes endast åtta kvinnor i partiets
förtroenderåd, medan bondeförbundet med sina få kvinnor invalde två.

43.  Ottar Hellevik, 1969, s 123f.
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V

Kvinnornas arbete och intressen 
i tvåkammarriksdagen

En riksdagsledamot kunde påverka politiken i riksdagen genom att delta i
utskottsarbetet. Vidare hade ledamöterna stora möjligheter att påverka
utgången av olika ärenden i riksdagsgrupperna och då speciellt i den socialde-
mokratiska. Genom att motionera, interpellera, ställa enkla frågor och debat-
tera kunde enskilda ledamöterna väcka frågor i riksdagen.1 Kvinnorna kunde
avancera i riksdagens makthierarkier om de lyckades behålla sin riksdagsplats
under några år. De hade dock inte samma möjligheter att avancera som män-
nen och därigenom begränsades deras makt.

Harriet Lundblad har undersökt vilka frågor kvinnorna ägnade sig
främst åt i sina motioner under tiden fram till 1940-talet. Däremot saknas en
undersökning om deras arbetsformer och en jämförelse mellan de borgerliga
och socialistiska kvinnornas arbete. Kvinnornas arbete i riksdagsgrupperna är
okänt och en studie av deras kammaraktiviteter finns inte heller, d.v.s. vi vet
inte vilka frågor de arbetade med och hur de arbetade för att främja dessa.

Lundblad undersökte kvinnornas aktivitetsgrad i riksdagen och fann att
de motionerade, interpellerade och uppträdde i kamrarna mer sällan än män-
nen. Första kammarens kvinnor var mer aktiva än andra kammarens. Dessa
skillnader fanns generellt mellan första och andra kammarens ledamöter,
eftersom de arbetade under olikartade förhållanden. Arbetsbördan var den-
samma i kamrarna, men ledamöterna var betydligt färre i den första. Social-
demokraterna var dessutom mindre verksamma än de andra partiernas
kvinnor. Det berodde på att de olika partiernas ledamöter hade skilda arbets-
förhållanden. Socialdemokraterna hade en betydligt större riksdagsgrupp än
de andra partierna och var fr.o.m. 1930-talet ett regeringsparti. Lundblad fann

1.  Nils Stjernquist, 1966, s 103.
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även att kvinnorna oftast var verksamma inom vissa specifika ämnesområden
och då framför allt lönefrågor. Därefter följde motioner rörande undervisning
och bildning, hälso- och sjukvård och i viss mån motioner rörande barn, ung-
domar och arbete.2

I minnesskriften, Kvinnors röst och rätt,3 finns rösträttsreformen och de
svenska kvinnornas första femtio år i riksdagen behandlade. Särskilt intres-
sant för mig är historikern Sven Ulric Palmes artikel, Vid valurnorna och i
riksdagen under femtio år, som rör kvinnornas politiska deltagande och kvin-
nopolitikernas arbete i riksdagen. Palme har studerat ett urval av motioner
och enligt honom ägnade kvinnorna sig framför allt åt utbildningsfrågor,
omsorgsfrågor och sexualfrågor. Han betraktade dock kvinnorna som en
homogen grupp och undersökte aldrig partiskillnaderna. Trots att riksdagens
arbetsformer verkade mot kvinnorna, fastslog Palme att de utan tvekan gjorde
stora insatser i behörighets- och likalönefrågan genom sitt motionerande.4

Maria Oskarson och Lena Wängnerud har undersökt kvinnornas intres-
sen i Sveriges riksdag under det sena 1900-talet. De har visat att kvinnor och
män både som väljare och politiker uppgav skilda politiska intressen. De har
studerat både väljare och politiker och kunde konstatera att kvinnor visade
ett större intresse för reproduktiva frågor, medan män visade ett större
intresse för politisk ekonomi. Slutsatsen var att kvinnliga politiker åsiktsre-
presenterade kvinnliga väljare bättre än manliga politiker och vice versa.
Wängnerud har pekat på att det även i riksdagen fanns skilda intressen mel-
lan kvinnliga och manliga politiker. Kvinnorna påverkade politiken med sin
närvaro genom att representerade kvinnors intressen och inkluderade kvinno-
frågor i arbetet.5

2.  Harriet Lundblad, 1962, s 65–90.
3.  Kvinnors röst och rätt, Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström & Gunvor Stenberg (red),

Stockholm 1969.
4.  Sven Ulric Palme, 1969, s 41–110.
5.  Lena Wängnerud, 1999; Lena Wängnerud, 1998; Maria Oskarson & Lena Wängnerud,

1996, s 205–208; Lena Wängnerud, ”Intressen kontra stereotyper. Varför finns det
kvinnliga och manliga politikområden i riksdagen?”, i Statsvetenskaplig tidskrift 1996:2, s
129–149; Maria Oskarson & Lena Wängnerud, Lund 1995. Lena Wängnerud menade
att det fanns ett tydligt könsmönster i riksdagens utskott. Kvinnor och män hade till viss
del skilda preferenser. Kvinnorna valde i större utsträckning utskott som behandlade
omsorgsfrågor än vad männen gjorde. När placeringen i utskotten undersöktes visade
det sig att stereotypiseringen förstärktes något. Wängnerud menade att män och kvin-
nor faktiskt hade skilda preferenser, men att också utskottsplaceringen bidrog till att för-
stärka könsmönstren i riksdagens utskottssammansättning.
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I detta kapitel ska jag presentera min undersökning av de kvinnliga riks-
dagsledamöternas arbete och intressen i riksdagen. Även i detta kapitel ska
kvinnorna i riksdagspartierna jämföras med varandra och deras arbete ska sät-
tas in i sitt sammanhang. Hur många motioner väckte kvinnorna i riksdagen?
Hur många interpellationer ställde de? Skilde sig kvinnorna från männen i
dessa avseenden? Vilka frågor drev kvinnorna genom egna initiativ? Vilka
politiska intressen hade de? Hur arbetade kvinnorna i kamrarna? Hur förhöll
de sig till det allmänpolitiska läget? Hur arbetade riksdagskvinnorna i sina
respektive riksdagsgrupper? Hur gjorde en kvinna karriär i riksdagen perio-
den 1922–70?

Föreliggande undersökning av kvinnornas arbete och intressen i riksda-
gen bygger på riksdagstrycket. Källorna medger inte en studie av utskottens
arbete, eftersom protokollen därifrån endast avslöjar besluten och tidigare
forskning har visat att kvinnorna sällan interpellerade. För att studera vilka
intressen de kvinnliga riksdagsledamöterna företrädde har jag därför valt att
studera vilka motioner de lade i riksdagen. Motionerna har undersökts vart
fjärde år under perioden 1922–70. Alla de undersökta åren var andrakammar-
valår utom 1922 som var kommunalvalår. Det betyder att de undersökta åren
var det fjärde och sista året under mandatperioderna för andrakammarleda-
möterna. I slutet av mandatperioderna var oftast riksdagsledamöternas
motionerande starkare än i början, och det satt oftast fler kvinnor i riksdagen
i slutet av en mandatperiod än i början av en. Kvinnorna stod som tidigare
nämnts oftare längre ner på valsedlarnas listor och ersatte ledamöter som läm-
nade sin riksdagsplats. Det betyder att ledamöternas antal motioner är fler i
förhållande till antalet i början av en mandatperiod och kvinnornas antal i
riksdagen och antal motioner är också fler. I gengäld blir materialet för att
studera kvinnornas intressen större i omfattning. De motioner som kvin-
norna har ansvarat för har registrerats. Dessa motioner kan de ha ansvarat för
själva, eller gemensamt med en annan riksdagsledamot, en s.k. egenmotion.
De motioner som kvinnorna endast har skrivit under för att stödja förslag
som någon eller några andra ledamöter hade författat har uteslutits för att
fokusera på kvinnornas intressen. Kvinnornas samarbete studeras istället i
nästa kapitel.

Riksdagskvinnornas motioner är klassificerade i olika sakområden (se
bilaga 4). Klassificeringen är hämtad ur Maria Oskarsons och Lena Wängne-
ruds studie, Kvinnor som väljare och valda. Om betydelsen av kön i svensk poli-
tik.6 Oskarson och Wängnerud har fört samman olika politiska
intresseområden till ett 30-tal övergripande sakområden och jag har anpassat
deras klassificering till min studie. Jag har fört samman vissa sakområden till
ett, t.ex. ekonomi och näringspolitik. Jag har också lagt till några områden
som tidigare studier visat var viktiga bland kvinnliga politiker, exempelvis



Från isolering till integrering

138

löne- och konsumentfrågor. Utifrån motionens ingress har de därefter delats
in i sakområden. När två kvinnor lagt en likalydande motion i första och
andra kammaren, eller då två kvinnor lagt en egenmotion tillsammans har
den behandlats som två motioner.7 Då det varit omöjligt att endast klassifi-
cera en motion under ett sakområde har ett fåtal motioner registrerats under
flera. Resultaten i denna studie ska jämföras med Oskarsons och Wängneruds
undersökning som behandlar kvinnors intressen i 1985 och 1988 års riksdag.

Till skillnad från Oskarson och Wängnerud som undersökte intresset för
jämställdhet i riksdagen har jag undersökt riksdagskvinnornas engagemang i
kvinnofrågor. Jag har undersökt vilka motioner som explicit berörde kvinno-
frågor. Motioner som tog upp enskilda kvinnors eller kvinnogruppers pro-
blem eller förhållanden är klassificerade som kvinnofrågor.

Intressebegreppet är centralt i maktanalysen och eftersom jag ska
använda mig av begreppet politiska intressen i en studie över femtio år måste
det konkretiseras så att det kan användas för att analysera källmaterialet.
Kvinnors intressen är en empirisk fråga. Undersökningsperioden är lång och
det politiska landskapet förändrades vid flera tillfällen. Jag ser därför kvinnors
intresse inte endast som formell rätt till närvaro i politiken utan de har i
denna studie också rätt att avgöra vilka frågor som var kvinnointressen vid
varje tidpunkt. De socialistiska kvinnorna företrädde sina särintressen och de
borgerliga sina, men när de agerade inom samma politiska områden uppfattar
jag det som kvinnointressen. Kvinnorna avgjorde då vilka frågor som var
kvinnointressen.8

Som visades i avhandlingens andra kapitel var pionjärkvinnorna inte
speciellt aktiva de första åren i riksdagen men under 1924, det sista året av
mandatperioden, nådde deras aktivitetsgrad sin kulmen. Kvinnornas kam-
maraktiviteter 1925–70 analyseras inte lika ingående. Av tidsbesparande skäl
har jag endast granskat enstaka år. Fyra nedslag vart tionde år har gjorts, näm-

6.  Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 114. Jag hade kunnat använda mig av Har-
riet Lundblads klassificeringsschema av motionerna i min studie, men eftersom Oskar-
son & Wängneruds klassificering är mer förfinad har jag stannat vid att använda deras.
Det ger en mer rättvis bild av kvinnornas arbete efter andra världskriget och möjliggör
dessutom en jämförelse med senare tiders riksdagskvinnor. Sven Ulrik Palme har inte
fullständigt redovisat sin studies klassificering vilket omöjliggör ett användande av den.

7.  I riksdagen lades likalydande motioner i första och andra kammaren. En mindre del av
motionerna var likalydande under 1920-talet, men det blev allt vanligare och många av
motionerna var i slutet av tvåkammarperioden likalydande. Jag har valt att räkna riks-
dagskvinnornas likalydande motioner som två för att bättre kunna identifiera deras poli-
tiska handlande.

8.  Jmf: Gun Hedlund, 1996, s 90.



Kvinnornas arbete och intressen i tvåkammarriksdagen

139

ligen valåret 1932 ett av kvinnorepresentationens mest dystra år, krigsåret 1942
då många nya kvinnor hade tagit plats i riksdagen, 1952 det första riksdagsåret
med koalitionsregering, ett år då kvinnorepresentationen ökade igen och slut-
ligen 1962 ett år under den andra skördetiden.

Avslutningsvis behandlar undersökningen kvinnornas arbete i riksdags-
grupperna. Källorna rörande riksdagsgruppernas arbete är av mycket varie-
rande kvalitet. Handlingar rörande kommunisternas riksdagsgrupp finns
endast bevarade från 1960-talet och för denna period finns enstaka protokoll
sparade. Däremot finns det bra förteckningar över kommunistledamöterna
och deras motioner. Korrespondens och brev finns bevarade för åren 1964 och
framåt. Därutöver finns beskrivningar över kommunisternas riksdagspolitik
för ett par enstaka år perioden 1953–70. Här kommer dock endast protokol-
len att användas.9

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens material finns bevarat i en
obruten serie från 1906 till 1971. Protokollen från gruppens möten är oftast
diskussionsprotokoll, men ibland består protokollen av referat av diskussio-
nerna. Förtroenderådets, eller gruppstyrelsens, protokoll är utförliga besluts-
protokoll. Det finns bilagor från och med 1906 bevarade.10

Bondeförbundets och centerpartiets riksdagsgrupps material finns beva-
rat i två arkiv från 1927 och framåt. Riksdagsgruppens protokoll och före-
dragningslistor åren 1927–36, finns bevarade tillsammans med andra
handlingar från åren 1933–64. Eftersom partiets första riksdagskvinna, Gärda
Svensson, invaldes 1945 är detta arkiv av liten betydelse för undersökningen.
Riksdagsgruppens protokoll med bilagor finns bevarade för åren 1948 och
framåt i ett andra arkiv tillsammans med material från förtroenderådet för
åren 1949–58. Ibland är protokollen diskussionsprotokoll, men under den
senare delen av perioden utgörs protokollen oftast av beslutsprotokoll. Hand-
lingarna är av mycket varierande beskaffenhet och i slutet av undersöknings-
perioden finns mindre material bevarat.11

Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv är av mycket bättre kvalitet. Protokoll
från gruppsammanträden finns bevarade för åren 1937–71, förtroenderådets
protokoll 1960–71. I riksdagsgruppens protokoll finns oftast sammandrag av
diskussioner nedtecknade, men under perioden 1945–49 blir referaten av dis-

9.  Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupps protokoll 1963–65, 1968–70, i Vänster-
partiet kommunisternas riksdagsgrupps arkiv, volym 1, Arbetarrörelsens arkiv och biblio-
tek (ARAB), Stockholm.

10.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 1906–71, i Socialdemokratiska riksdags-
gruppens arkiv, AII:a 1–12 (film nr 4–6), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stock-
holm; Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds protokoll och bilagor 1909–
71, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AI:a 1–6 (film nr 1) och AI:b 3–10 (film nr
2–3), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm.
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kussionerna betydligt mer summariska och i slutet av undersökningsperio-
den, 1960 och framåt, återfinns oftast endast beslutsprotokoll.
Förtroenderådets protokoll är genomgående korta beskrivningar av det som
avhandlats på mötet utan större värde för denna undersökning.12 Det har inte
varit möjligt att undersöka högerns och senare moderaternas riksdagsgrupps
arkiv därför att det inte har varit möjligt att lokalisera.13

Svensk inrikespolitik fram till 1970

Under 1920-talet hade de svenska kvinnorna kommit en bit på väg mot full-
värdigt medborgarskap och självförsörjning. Kvinnorörelsen började nu, inte
utan inre motsättningar, arbeta med att omsätta de formella rättigheterna till
reella möjligheter. Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad bildades t.ex.
1923. Fogelstad-gruppen var frisinnad och arbetade för att kvinnor skulle ta
en aktiv del i sitt medborgarskap. De verkade också för fred och humanitet. I
skuggan av folkhemspolitiken och befolkningsfrågan blev hemmet kvinnopo-
litikernas arena under mellankrigstiden. Ett hemmafruideal slog igenom och
kvinnorörelsen började inrikta sig mot social- och familjepolitiska frågor. En
del av kvinnorörelsen verkade för hemmets professionalisering. Även
likarättsfrågorna var viktiga eftersom kvinnors lika rätt till arbete och lika lön
kom i fokus. Den arbetande modern var bl.a. viktig för de socialdemokratiska
kvinnorna.14

Under perioden 1920–32 skedde elva statsministerskiften i Sverige.15

Riksdagen stärktes på bekostnad av regeringsmakten och det var i riksdagens
utskott makten låg. Perioden präglades av tyngdpunktsparlamentarism.
Regeringen fick förhandla med riksdagen för att lagförslagen skulle godkän-

11.  Centerpartiets riksdagsgrupps protokoll och föredragningslistor, handlingar, brev och
strödda papper 1927–63, i Bondeförbundets arkiv, A:I, F:I–IV, Riksarkivet (RA), Stock-
holm; Centerpartiets riksdagsgrupps protokoll 1948–70, i Centerpartiets riksdagsgrupps
arkiv, Volym 1–3, Riksdagsbiblioteket (RB), Stockholm; Centerpartiets riksdagsgrupps
förtroenderåds protokoll 1949–58, i Centerpartiets riksdagsgrupps arkiv, Volym 1, Riks-
dagsbiblioteket, Stockholm.

12.  Folkpartiets riksdagsgrupps protokoll från gruppsammanträden, förtroenderådets proto-
koll och tryck 1937–71, i Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, AI: 1–6, AII:1, L:1, Riksarkivet,
Stockholm.

13.  Det hade varit av stort värde att få undersöka detta arkiv eftersom det fanns några
mycket framträdande kvinnor i högergruppen t.ex. Bertha Wellin, Ebon Andersson och
inte minst Astrid Kristensson.

14.  Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, 1992, s 76, 83f;
Renée Frangeur, 1999, s 147f, 243ff; Kjell Östberg, 1997, s 101, 110, 199.

15.  Följande bakgrund bygger, om inte annat anges, på: Björn von Sydow, 1990, s 75–81;
Lars-Arne Norborg, 1988, s 183–219.
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nas. Den frisinnade ledaren Carl Ekman blev den starke mannen i svensk
politik och under åren 1926–28 var han statsminister. Landets ekonomi för-
bättrades och regeringen var handlingskraftig.16 Regeringen genomförde
bland annat två viktiga beslut. Tillsammans med socialdemokraterna refor-
merades skolan så att alla barn skulle gå minst fyra år i folkskola som botten-
skola och med de borgerliga genomfördes ändringar i arbetsmarknads-
lagstiftningen, lag om kollektivavtal och arbetsdomstolar tillkom.

Valrörelsen 1928 blev hård. Högern förde en kraftfull kampanj mot soci-
aldemokraterna som förlorade väljare samtidigt som högern, bondeförbundet
och kommunisterna gick starkt framåt.17 Högern och Arvid Lindman bildade
regering efter valet. Den uppseglande ekonomiska krisen tvingade dock reger-
ingen att avgå 1930. Ekman återvände därefter, men regeringen som vilade på
en smal parlamentarisk bas ställdes inför kris efter kris. De ekonomiska svå-
righeterna var stora och regeringen sökte bekämpa den ekonomiska krisen
med sparsamhet och nedskärningar vilket skärpte de sociala motsättningarna.
Krisen på arbetsmarknaden kulminerade i och med Ådalshändelserna, men
Ekmans fall blev Kreugerkraschen.18

Andrakammarvalet hösten 1932 förändrade den politiska situationen i
Sverige. Valrörelsen dominerades av den ekonomiska krisen och socialdemo-
kraterna gick till val på ett nytt program. Arbetslösheten skulle bekämpas
med statliga interventioner, en aktiv arbetslöshetspolitik finansierad med
höjda skatter. Bondeförbundet och socialdemokraterna vann nya anhängare,
medan högern och de frisinnade förlorade och som en följd av valutgången
bildade Per Albin Hansson en socialdemokratisk ministär. Regeringen ville ta
itu med den ekonomiska krisen med hjälp av de nya metoderna, men riksda-
gen var motsträvig. Det parlamentariskt snåriga läget fick sin lösning i och
med krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet 1933.
Socialdemokraterna kunde nu genomföra sitt krisprogram och bondeförbun-
det kunde slå vakt om böndernas intressen i t.ex. tullfrågan.19

Krisuppgörelsen innebar att en regering för första gången sedan 1920
kunde stödja sig på en majoritet i riksdagen. Regeringen fick möjlighet att
föra en mer långsiktig politik och återfick styrka, medan riksdagen och dess
utskott förlorade makt. Ekonomin stärktes. Socialdemokraternas och bonde-
förbundets samverkan bröts emellertid av den kris som uppstod i spåren av

16.  Se t.ex: Gösta Johanson, 1980, s 272–300.
17.  Se t.ex: Yngve Mohlin, Mellan tradition och modernitet. "Kosackvalet" år 1928, Härnö-

sand 1994, s 20ff.
18.  Se t.ex: Alexander Boksjö, Svenska finanskriser. Orsaker, förlopp, åtgärder och konsekvenser,

Uppsala 1994, s 29–39, 52f.
19.  Stig Hadenius, 1995, s 61ff; Olle Nyman, Krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och

bondeförbundet 1933, Uppsala 1944, s 60–91.
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1936 års försvarsuppgörelse, som innebar en förstärkning av framför allt
armén och flygvapnet. Socialdemokraterna ville inte upprusta och det resulte-
rade i regeringens avgång och den s.k. semesterregeringen.20 Andrakammar-
valet 1936 återförde socialdemokraterna till makten. Socialdemokraterna gick
starkt framåt, men nådde inte egen majoritet i riksdagen. För att befästa sam-
arbetet med bondeförbundet och skapa ett stabilt regeringsunderlag bjöds
bondeförbundet in i regeringen och en koalition bildades.

Under 1930-talet växte folkhemspolitiken fram och även folkpartiet slöt
upp kring politiken. Några av de viktigare åtgärderna var införandet av frivil-
lig arbetslöshetsförsäkring, folkpensionens reformerande, införandet av möd-
rahjälp och bosättningslån. Jordbrukspolitiken och arbetsmarknadslag-
stiftningen reformerades också och kostnaderna för reformerna finansierades
med höjda progressiva skatter på inkomst, arv och förmögenhet.

Då andra världskriget utbröt i september 1939 skedde inga större inrikes-
politiska förändringar. Först på hösten då det finska vinterkriget bröt ut
skedde en regeringsombildning. Koalitionsregeringen blev en samlingsreger-
ing som satt under krigsåren till sommaren 1945, där också högerpartiet och
folkpartiet ingick. Samlingsregeringen lotsade Sverige genom kriget med det
övergripande syftet att hålla landet i frihet och utanför kriget. Beredskapen
och avspärrningen gjorde också att de sociala och ekonomiska påfrestning-
arna stod i centrum. Regeringens huvudintresse blev därför utrikespolitik,
försvar, krigshandel samt försörjning och de ideologiska och politiska skillna-
derna mellan partierna sköts åt sidan.21

I 1940 års andrakammarval gjorde socialdemokraterna ett av sina bästa
val genom tiderna. Hela 54 procent av väljarna röstade på partiet. Regeringen
ombildades dock inte. På grund av samlingsregeringen fick riksdagen en
undanskymd plats, främst inom utrikespolitiken och det ekonomiska områ-
det. I 1944 års andrakammarval gick socialdemokraterna och högern tillbaka,
medan kommunisterna som inte ingick i regeringen vann väljare. Mittenpar-
tierna lyckades också fånga väljare. Det nya parlamentariska läget och arbe-
tarrörelsens efterkrigsplanering, som syftade till en väl utbyggd välfärdsstat,
störde friden i samlingsregeringen och den upplöstes i juli 1945. Socialdemo-
kraterna bildade regering och folkpartiet blev det viktigaste oppositionspar-
tiet.22

20.  Klaus-Richard Böhme, 1977, s 35ff.
21.  Se t.ex: Alf W. Johansson, Per Albin och kriget. Samlingsregeringen och utrikespolitiken

under andra världskriget, Stockholm 1995, s 401ff; Klaus-Richard Böhme, 1977, s 38–43.
22.  Nils Stiernquist, 1996, s 270.
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Åren 1945–51 brukar kallas skördetiden. Socialdemokraterna sökte nu
förverkliga sitt efterkrigsprogram och en lång rad socialpolitiska reformer
genomfördes. Bland annat höjdes folkpensionen, barnbidraget infördes och
så också statsbidrag till fria skolmåltider. Trots den stora satsningen uppstod
inga större partipolitiska motsättningar på det socialpolitiska området utan
stötestenarna var den ekonomiska politiken och skattepolitiken. De borger-
liga fruktade planhushållning och det var folkpartiet som ledde kampen i
planhushållningsfrågan.23 Efter andra världskriget stod alltjämt hemmet och
arbetslivet och kopplingarna däremellan i fokus för kvinnorörelsen som ver-
kade för en professionalisering av hemmet för att underlätta för kvinnor att
kombinera familj och förvärvsarbete, men också för att uppvärdera hemarbe-
tets status. Likalönefrågan var dock fortfarande en av de viktigaste frågorna.24

Andrakammarvalet 1948 blev mycket jämnt. Socialisterna förlorade väl-
jare, medan folkpartiet gick starkt framåt. Socialdemokraterna behöll emel-
lertid regeringsmakten. Decenniet som följde präglades till största delen av
politiskt lugn och under hösten 1951 inleddes ett nytt regeringssamarbete mel-
lan socialdemokraterna och bondeförbundet. Samarbetet inriktade sig främst
på att genomföra och bevara de stora reformbeslut som tagits under 1940-
talet. Den ekonomiska tillväxten var stark och högkonjunkturen samt infla-
tionen blev de stora problemen. Arbetsmarknadspolitiken omvandlades och
bland annat såg den solidariska lönepolitiken och de centrala avtalsförhand-
lingarna dagens ljus.25 I andrakammarvalen 1952 och 1956 tappade både soci-
aldemokraterna och bondeförbundet väljare, eventuellt som en konsekvens av
samarbetet. I kalla krigets spår tappade också kommunisterna väljare. Högern
gick däremot framåt.

I slutet av 1950-talet blåste det upp till politisk strid, då tjänstepensions-
frågan kom att dominera den politiska debatten.26 Pensionsstriden blev dra-
matisk p.g.a. ideologiseringen av sakfrågan, men också av det faktum att
införandet av tjänstepension sammankopplades med spelet om regeringsmak-
ten. Regeringen kunde inte enas och lösningen blev en rådgivande folkom-

23.  Se t.ex: Leif Lewin, Planhushållningsdebatten, Stockholm 1970; Gösta Esping-Andersen,
”Jämlikhet, effektivitet och makt. Socialdemokratisk välfärdspolitik”, i Socialdemokra-
tins samhälle. SAP och Sverige under 100 år, Klaus Misgeld, Karl Molin & Klas Åmark
(red), Stockholm 1989, s 231f.

24.  Ylva Waldemarson, 2000, s 123f; Yvonne Hirdman, 2001, s 104f.
25.  Se t.ex: Klas Åmark, ”Sammanhållning och intressepolitik. Socialdemokratin och fack-

föreningsrörelsen i samarbete och på skilda vägar”, i Socialdemokratins samhälle. SAP och
Sverige under 100 år, Klaus Misgeld, Karl Molin & Klas Åmark (red), Stockholm 1989, s
67–71.

26.  Se t.ex: Björn Molin, Tjänstepensionsfrågan. En studie i svensk partipolitik, Göteborg,
1965, s 181–187.
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röstning i oktober 1957. Folkomröstningen skruvade upp det politiska
tonläget, men löste inga av koalitionsregeringens problem. Ministären
sprängdes och socialdemokraterna bildade regering på egen hand. Pensions-
frågan gick ändå inte att lösa utan nyval utlystes 1958. Valet blev ett stort
nederlag för folkpartiet, medan socialdemokraterna, högern och centerpartiet
gick framåt. Mandatfördelningen kastades om i riksdagen och de borgerliga
partierna förlorade sin majoritet i andra kammaren. I den dramatiska omröst-
ningen i andra kammaren våren 1959 godkändes ett förslag om tjänstepen-
sion. ATP-striden spelade därefter en stor roll i 1960 års andrakammarval.

Flera stora utrikespolitiska kriser påverkade också svensk politik i slutet
av 1950-talet, inte minst kriserna i Ungern och Mellanöstern, men också
kärnvapenfrågan där de socialdemokratiska kvinnorna var mycket aktiva.
Högerns förhållande till svensk utrikespolitik ifrågasattes och enigheten
bland partierna sattes på stora prov.27

Andrakammarvalet 1960 gav socialdemokraterna en klar majoritet och
ATP-striden resulterade i att partiet kunde fullfölja sin politik med stora sats-
ningar på välfärdsstaten, vilka finansierades med ett högt skattetryck. Den
ekonomiska politiken kom också i fokus. Utöver tjänstepensionens införande
genomfördes en lång rad nya reformer och den andra skördetiden tog sin bör-
jan. Arbetstiden förkortades, semestern förlängdes, skolan och den högre
utbildningen reformerades och väljarna belönade regeringen. I andrakam-
marvalet 1964 och 1968 stöddes socialdemokraterna av 47,3 respektive 50,1
procent av väljarna. Det bildade tillsammans med stödet från kommunisterna
ett stabilt regeringsunderlag. Inom det borgerliga blocket skedde också stora
förskjutningar, då högern gick bakåt, medan centerpartiet började växa sig
starkt. Folkpartiet lyckades däremot i stort sett behålla sitt väljarstöd.

Under 1960-talet började en förnyelse inom kvinnorörelsen och köns-
rollsdebatten föddes. Genom kvinnors lönearbete skulle visionen om en poli-
tik som gjorde slut på de socialt konstruerade olikheterna mellan män och
kvinnor förverkligas. Visionen skulle förändra både mäns och kvinnors liv.
Kvinnors villkor i vardagen uppmärksammades och kvinnorörelsen krävde att
privatlivet skulle ses som en samhällsangelägenhet. Kvinnorörelsen organise-
rades delvis på ett nytt sätt utanför de traditionella organisationerna i små
informella grupper.28

27.  Stig Hadenius, 1995, s 134f; Ulf Bjereld, Hjalmarsonaffären. Ett politiskt drama i tre akter,
Stockholm/Göteborg 1997, s 97–100.

28.  Yvonne Hirdman, 2001, s 157; Christina Florin & Bengt Nilsson, ”Något som liknar en
oblodig revolution…” Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen, Umeå 2000, s
36.
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Motioner, interpellationer och kammaraktiviteter

Motionsinstitutet utgjorde ett viktigt instrument för riksdagspartierna och då
främst för oppositionen eftersom det utnyttjades för politiska initiativ av
skilda slag. Viktigast bland dessa initiativ var partimotionerna. De väcktes i
regel i båda kamrarna, med partiets gruppledare som första namn och partiets
medlemmar i förtroenderådet som medundertecknare. Regeringspartier, t.ex.
socialdemokraterna, skrev däremot sällan partimotioner utom under koali-
tions- och samlingsregeringsåren. Partikanslierna skrev vanligen partimotio-
nerna och dessa diskuterades därefter ingående av förtroenderåden och
grupperna, men även övriga motioner kontrollerades oftast också av parti-
gruppen och partiledningen. Många motioner var dock inte partipolitiskt
kontroversiella av den orsaken att de hade sitt upphov i en utomstående per-
son eller grupp och det gäller även de olika parlamentariska grupperna, riks-
dagens kristna grupp eller nykterhetsgrupperna.29

Antalet motioner lagda i riksdagen ökade markant under årens lopp.
Under 1921 års riksdag lades 243 motioner i första kammaren och 375 i den
andra. Tvåkammarriksdagens sista år 1970 hade antalet stigit till 1381 motio-
ner i första kammaren och 1605 i andra. Året var dock ett valår. Motioneran-
det ökade stadigt fram till andra världskriget, men under kriget sjönk det. I
slutet av andra världskriget utbröt däremot ett febrilt motionerande och
under efterkrigstiden ökade det stadigt igen. Många av motionerna var i slu-
tet av tvåkammarperioden likalydande, d.v.s. två likalydande motioner lades i
första och andra kammaren.30 Motioner kunde väckas under den allmänna
motionstiden samt som följdmotioner till propositioner och under årens lopp
ökade antalet väckta under allmänna motionstiden, medan motioner avgivna
efter minskade i relation. Enpartimotioner utgjorde ca åttio procent av alla
motioner. Två- och flerpartimotionerna utgjorde alltså en mindre del och
dessa var i allmänhet inte av politisk karaktär. Partimotionerna har därutöver
ökat i andel och enmansmotionerna har minskat.31

Enligt Harriet Lundblad stod kvinnorna fram till 1940-talet oftast för ett
färre antal motioner än männen i förhållande till deras representation och det
gäller också interpellationer och enkla frågor även om skillnaderna oftast var
små. Kvinnornas motionerande varierade dock starkt från ledamot till leda-
mot och mellan olika år. Vid de flesta valårsriksdagar steg motionsaktiviteten
bland riksdagsledamöterna och i synnerhet bland kvinnorna.32

29.  Nils Stjernquist, 1966, s 174f.
30.  Sven Ulric Palme, s 84f; Nils Stiernquist, 1996, s 151f.
31.  Nils Stjernquist, 1966, s 174–180.
32.  Harriet Lundblad, 1962, s 65–68.
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I min undersökning framkom att riksdagskvinnor invalda före 1945 i
genomsnitt skrev 29 motioner under sin tid i riksdagen och under den senare
undersökningsperioden skrev de närmare 42 motioner. Högerns kvinnor låg
väl över genomsnittet med 61 motioner under den första perioden och däref-
ter följde liberalernas kvinnor med 34. Socialdemokraterna låg under genom-
snittet med 19 och kommunisternas med 23 motioner. Bondeförbundets
Gärda Svensson var exceptionell, hon skrev nämligen 122 motioner under
sina 19 år i riksdagen. Under perioden 1946–70 låg alla partiers kvinnor väl
över genomsnittet utom socialdemokraternas som skrev 22 motioner i snitt
under riksdagstiden.33

Jämför man kvinnornas motionerande med männens som gjorts i dia-
gram 6 visar det sig, till skillnad från Lundblads studie, att kvinnorna oftast
var mer aktiva motionärer under perioden 1922–70, även om skillnaderna var
små.34 Under 1924 och 1928 års riksdagar författade kvinnorna någon eller
några fler motioner än männen. Under 1930-talet låg de på samma nivå som
männen. Under andra världskriget avtog motionerandet och i synnerhet
bland kvinnorna, men då ledamöterna aktiverades i slutet av kriget var kvin-
norna återigen mer aktiva. Åren efter andra världskriget hamnade de under
genomsnittet för männen, men efter 1948 var de ihärdiga motionärer med
undantag för 1960 (diagram 6). Om man betänker att den socialdemokra-
tiska kvinnogruppen, som inte motionerade i så stor utsträckning, utgjorde
en så pass stor del av den totala gruppen inser man snart att de andra partier-
nas kvinnor var mycket aktiva motionärer.

33.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1988–1992.

34.  Harriet Lundblad visade att kvinnorna under perioden 1922–49, två tredjedelar av tiden
svarade för färre motioner än männen. Under den tredjedel av tiden som kvinnorna stod
för fler motioner låg de en bra bit över männens genomsnittliga motionerande, medan
de låg nära männens genomsnitt de år de låg under. Av Lundblads undersökning kan
man utläsa att kvinnorna speciellt under andrakammarvalåren fram till 1932 aktiverade
sig genom att motionera. Det är också andrakammarvalåren jag undersökt. Denna trend
avtog dock efter 1932 då kvinnornas motionerande relativt väl följde genomsnittet för
männen fram till andra världskrigets utbrott då motionerandet avtog särskilt bland
kvinnorna. Se: Harriet Lundblad, 1962, s 66.
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Diagram 6: Antalet motioner i genomsnitt bland kvinnor och män perioden 1922–70

Källa: FK:s och AK:s motioner 1922–70, valda år.

Ett annat sätt att väcka frågor i riksdagen var att ställa interpellationer
eller enkla frågor till statsråden. I början av seklet var interpellerandet svagt i
riksdagen, men det tilltog under det första världskriget. Under mellankrigsti-
den interpellerades mindre igen, men aktiviteten ökade svagt fram till andra
världskriget. Antalet interpellationer var i genomsnitt nära nio per år i första
kammaren och drygt fjorton i andra under 1920-talet. Under 1930-talet ställ-
des 11 respektive nära 28 interpellationer per år. Under andra världskriget
ökade antalet och var fortsättningsvis högt. Under 1970 års riksdag ställdes 66
interpellationer i första och 129 i andra kammaren.35

Under kvinnornas två första decennier i riksdagen ställde de få interpel-
lationer. Under 1940-talet började kvinnornas andel av det totala antalet
interpellationer motsvara deras andel i riksdagen. Från och med 1938, då de
enkla frågorna infördes, ställde varje kvinna en till två enkla frågor i snitt
varje år fram till 1940-talet. Kvinnornas aktiviteter när det gäller interpellatio-
ner och enkla frågor låg på en betydligt lägre nivå än männens, men i takt
med att dessa aktiviteter ökade i riksdagen ökade de också bland kvinnorna.
Interpellationerna var främst till för att presentera ett partis åsikt och de
framfördes därför oftast av oppositionsledarna.36

Jag fann att kvinnorna i genomsnitt ställde drygt två interpellationer var
under sin riksdagstid perioden 1922–45 och drygt tre perioden 1946–70.
Några större skillnader mellan partierna fanns inte före andra världskrigets
slut, men högerns kvinnor låg något över genomsnittet, medan socialdemo-

35.  Nils Stjernquist, 1996, s 167.
36.  Harriet Lundblad, 1962, s 74f; Sven Ulric Palme, 1969, s 90.
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kraterna låg under. Vissa borgerliga kvinnor var speciellt ihärdiga. Bondeför-
bundets Gärda Svensson, högerns Ebon Andersson samt folkpartiets
Rangnhild Sandström framställde alla fler än tio interpellationer var under
sina riksdagsår. Efter kriget ställde kommunisterna långt fler interpellationer
än genomsnittet, medan folkpartiets och högerns kvinnor låg strax över. Soci-
aldemokraternas och bondeförbundets kvinnor ställde i genomsnitt två inter-
pellationer var. Under efterkrigstiden utmärkte sig framför allt folkpartisterna
Cecilia Nettelbrandt och Brita Elmén, kommunisten Gunvor Ryding, social-
demokraten Nancy Eriksson samt högerns Eva Karlsson och Astrid Kristens-
son. De ställde alla sexton till trettio interpellationer var under sin
riksdagstid.37 Antalet år i riksdagen var inte avgörande för hur många inter-
pellationer en enskild kvinna ställde. Socialdemokraterna satt nämligen näs-
tan lika länge i riksdagen som högerkvinnorna fram till 1945 och ett par år
längre än kommunisterna fram till 1970. Regeringspartiernas, socialdemokra-
ternas och efter kriget bondeförbundets, kvinnor hade mindre anledning att
interpellera och ställa enkla frågor eftersom de kunde ställa sina frågor direkt
till regeringens medlemmar på partigruppernas möten.

Kvinnornas delaktighet i kammardebatterna var mindre än männens
fram till 1940-talet. Yttrandeaktiviteten följde motionerandet och steg under
valåren. En och samma kvinna yttrade sig oftast endast en gång under varje
debatt, vilket indikerar att kvinnorna inte utgjorde dess huvudpersoner.
Männens genomsnittliga antal anföranden och längd översteg kvinnornas
också under efterkrigstiden. De långa anförandena hölls framför allt av de
ledande personerna i riksdagen, ministrarna, oppositionsledarna, utskottsord-
förandena och förstereservanterna (oppositionens företrädare) i utskotten och
kvinnorna tillhörde sällan dessa grupper. Socialdemokraten Ulla Lindström
var den enda kvinna som under perioden var statsråd under en längre tid.
Högerns Ebon Andersson var förstereservant i statsutskottet under många år,
liksom folkpartisterna Ruth Hamrin-Thorell i andra lagutskottet och Ingrid
Segerstedt Wiberg i konstitutionsutskottet.38

Riksdagens kvinnor skrev fler motioner än männen, åtminstone efter
andra världskriget. Första kammarens kvinnor skrev fler motioner än andra
kammarens och det gjorde också de borgerliga samt kommunisterna i jämfö-
relse med socialdemokraterna. Motionerandet var viktigt för oppositionen,
men det var också en viktig väg för kvinnorna att främja sina intressen. Kvin-
norna interpellerade dock mindre än männen. Här är det svårare att konsta-
tera skillnader inom kvinnogruppen, men högerns kvinnor interpellerade i

37.  Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar,
band 1–5, 1988–1992.

38.  Harriet Lundblad, 1962, s 69–73; Sven Ulric Palme, 1969, s 79f.
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något högre grad än genomsnittet fram till 1945, medan socialdemokraterna
låg under. Efter andra världskriget var kommunisterna mest aktiva följda av
folkpartiets och högerns kvinnor. Återigen låg socialdemokraterna under
genomsnittet, men det gjorde också bondeförbundets kvinnor. Det var reger-
ingspartiernas kvinnor således. Riksdagskvinnorna var också mindre aktiva än
männen i kamrarna. Tvärt emot de svenska kvinnorna var de brittiska parla-
mentskvinnorna mer aktiva än männen i debatterna under perioden 1919–45,
men ju fler de blev, desto mindre aktiva var de enskilda kvinnorna.39 De
norska stortingskvinnorna ställde liksom de svenska riksdagskvinnorna färre
interpellationer och frågor än männen under perioden 1921–61. Kvinnorna
var också betydligt mindre ihärdiga i stortingsdebatterna, men blev mer
aktiva med åren och närmade sig männens aktivitetsgrad.40 De franska kvinn-
liga parlamentarikerna debatterade mer sällan än männen strax efter andra
världskriget.41 De danska folketingskvinnorna ställde lika många frågor som
männen under perioden 1947–64.42

Kvinnornas politiska intressen i riksdagen

Som visades tidigare var kvinnornas aktivitetsgrad låg i 1922 års riksdag. Den
skulle emellertid öka och i slutet av mandatperioden nådde den sin kulmen.
Då skrev kvinnorna flera motioner och deltog i flera riksdagsdebatter. I
många av ärendena var det fler än en kvinna som undertecknade motionerna
och det deltog också fler än en kvinna i de enskilda debatterna. Oftast stödde
de varandra endera som kvinnor eller som partikamrater, men vid ett par till-
fällen var de varandras motståndare. I kamrarna debatterade de en lång rad
områden, men som regel motionerade de i frågor relaterade till arbetsmarkna-
den, socialpolitik och sjukvårdsfrågor och de berörde många gånger kvinnors
förhållanden i samhället. De borgerliga kvinnorna stod för merparten motio-
ner rörande arbetsmarknadspolitik och lönefrågor, medan de övriga områ-
dena engagerade både de socialistiska och borgerliga kvinnorna (se bilaga 3,
tabell 13 och 13 a).

Riksdagsvinnorna var fler under 1928 års riksdag och deras aktivitet hade
också ökat. Under denna riksdag tillkom utbildnings- och lönefrågorna bland
deras motioner. De borgerliga kvinnorna företrädde utbildningsfrågorna och
deras engagemang berodde troligtvis på skolreformen som diskuterades under
perioden och syftade till en bottenskola för samtliga barn. Socialpolitiken

39.  Brian Harrison, 1986, s 631; Barbara Ann Knoles, 1989, s 279.
40.  Tertit Aasland, 1964, s 338ff.
41.  Maurice Duverger, 1955, s 95f.
42.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 185.
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företräddes av socialdemokraterna, medan arbetsmarknadspolitiken var ett
sakområde som företräddes av samtliga partiers kvinnor (se bilaga 3, tabell
13). Riksdagskvinnornas motionerande minskade markant 1932, och deras
ämnesval följde inget särskilda mönster. Under 1930- och början av 1940-talet
var deras ämnesval för motioner mycket disparata (tabell 9).

Tabell 9: Riksdagskvinnornas motioner fördelade efter sakområden och socialistiska 
(S) och borgerliga (B) ledamöter åren 1932, 1936 och 1940

Källa: Första och andra kammarens motioner 1932–40.

Under 1944 års riksdag hade riksdagsarbetet tagit ny fart. Kvinnorna skrev ett
stort antal motioner och socialpolitik och lönefrågor stod i centrum. Under
denna riksdag skilde sig de borgerliga och socialdemokratiska kvinnornas
motionerande åt. De borgerliga skrev merparten av motionerna som berörde
lönefrågor (se bilaga 3, tabell 13). Detta intresse kan förklaras med debatten
om kvinnors och mäns lika lön som fördes under perioden.43 De socialdemo-
kratiska kvinnorna ville å sin sida påverka då efterkrigstidens välfärdsstat pla-
nerades och ägnade en stor del av motionerna åt socialpolitik (se bilaga 3,
tabell 13).

43.  Se t.ex: Ylva Waldemarson, 1998, kapitel 2; Yvonne Hirdman, Med kluven tunga. LO och
genusordningen, Stockholm 2001, kapitel 1.

ÅR 1932   1936   1940   
SAKOMRÅDE Samtliga S B Samtliga S B Samtliga S B 
Arbetsmarknadspolitik 2 0 2 0 0 0 3 1 2 
Familjepolitik 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Freds- och internationella frågor 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Försvarsfrågor 0 0 0 2 0 2 1 0 1 
Kultur- och fritidsfrågor 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
Lönefrågor 1 0 1 3 1 2 0 0 0 
Rättsfrågor 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
Sjukvårdsfrågor 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Skattepolitik 0 0 0 0 0 0 4 4 0 
Socialpolitik 0 0 0 3 3 0 2 1 1 
Utbildningsfrågor 2 1 1 3 1 2 0 0 0 
Övriga frågor 4 1 3 2 2 0 0 0 0 
Totala antalet motioner 11 3 8 19 12 7 10 6 4 
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Kvinnorna blev markant fler i riksdagen efter andra världskriget och de
motionerade också i högre grad och vidgade sina arbetsområden. Efter kriget
började de motionera bland annat i jordbrukspolitik samt konstitutionella,
konsument- och miljöfrågor. Under 1948 års riksdag stod socialisterna till stor
del för motionerna rörande socialpolitik, medan kvinnorna delade intresset
för sjukvårds- och lönefrågor och ett visst intresse för kultur- och fritidsfrågor
(se bilaga 3, tabell 14).

Kvinnorna skrev mer än dubbelt så många motioner 1952 i jämförelse
med 1948 och socialpolitiken prioriterades högst. Därutöver skrevs motioner i
utbildnings- och lönefrågan och till viss del också inom sjukvårds- och för-
svarspolitiken. Det var framför allt de borgerliga som motionerade inom
dessa områden. Under slutet av 1950- och början av 1960-talet tillkom skatte-
politik och rättsfrågor i kvinnornas motioner. Under 1960-talet var också väl-
färdsstatens utbyggnad och finansiering de stora politiska frågorna i riksdagen
och en rad reformer genomfördes. De borgerliga kvinnorna började nu på
bred front engagera sig i skattepolitiken, men de engagerade sig främst i
utbildnings- och rättsfrågor. Socialpolitik och sjukvårdsfrågor var däremot
sakområden som både de borgerliga och socialisterna motionerade i. Under
de resterande åren fram till 1970 års riksdag tillkom kultur- och fritidsfrågor
samt återigen arbetsmarknadspolitik i kvinnornas motionerande. De borger-
liga ägnade sig åt kultur- och fritidsfrågorna, medan sakområden som både
de borgerliga och socialisterna motionerade i var socialpolitik, sjukvårdsfrå-
gor och arbetsmarknadspolitik (se bilaga 3, tabell 14).

Det kan konstateras att socialpolitiken var det allra viktigaste politiska
området i kvinnornas motioner under perioden fram till 1945. Arbetsmark-
nadspolitiken var också viktig och lönefrågorna utgjorde mer än hälften av
motionerna inom denna kategori. Andra områden kvinnorna ägnade intresse
var sjukvård, utbildning och det som i föreliggande undersökning klassifice-
rats som övriga frågor. De övriga frågorna behandlade många gånger privat-
personer och skrevs oftast av någon av kvinnorörelsens centralgestalter.44

Kerstin Hesselgren, socialdemokraterna Olivia Nordgren, Ruth Gustafsson,
Hildur Nygren och Disa Västberg samt folkpartisten och ordföranden i Fred-
rika-Bremer-förbundet, Hanna Rydh Munck af Rosenschöld, försökte samt-
liga hjälpa kvinnor som levde i någon form av nöd.45

44.  Jmf: ”25 år efteråt”, i Morgonbris 1947:2, s 14ff. Här berättas om hur kvinnorna i landet
vände sig till riksdagskvinnorna i olika spörsmål.

45.  FK:s och AK:s motioner 1922–44.
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Även efter andra världskriget var socialpolitiken viktigast bland kvin-
norna jämte utbildningsfrågorna. Välfärdsstatens utbyggnad stod i fokus i
svensk politik. Viktiga frågor bland kvinnorna var också arbetsmarknadsfrå-
gor tillsammans med lönefrågor, även om motionerna rörande löner nu var
en mindre del av arbetsmarknadsmotionerna. Kvinnorna skrev dessutom
många motioner i kategorin övriga frågor. Det var inte längre endast ett fåtal
kvinnor som nu motionerade i övriga frågor och motionerna ägnades inte
endast enskilda kvinnors problem utan också, t.ex. nationaldagens firande,
lantmäteriväsendet, besparingar på kungahuset och sommartid.46 Därefter
följde kategorierna skatte-, kommunikations-, familje-, ekonomi- och
närings- samt bostadspolitik. Noteras bör att de för kvinnorna helt nya kate-
gorierna bostads- och kommunikationspolitik seglade upp som relativt vik-
tiga frågor (se bilaga 3, tabell 14).

Under riksdagskvinnornas första mandatperiod tangerade de ofta kvin-
nors förhållanden i samhället. Nära tre fjärdedelar av deras motioner berörde
kvinnofrågor 1924. Åren fram till andra världskriget minskade andelen, men
höll sig på en relativt hög nivå.47 Under 1940 års riksdag behandlade ingen av
dem kvinnofrågor i sina motioner, men i slutet av kriget var nivån åter hög.
Två femtedelar av motionerna tangerade kvinnofrågor (diagram 7). Under
1920- och 1930-talen var det oftast de borgerliga kvinnorna som tog upp kvin-
nofrågor, men i 1944 års riksdag ägnade sig de socialistiska kvinnorna i lika
hög grad åt dessa frågor (se bilaga 3, tabell 13 a). Efter andra världskriget var
det också vanligt att kvinnorna tog upp kvinnors förhållanden i sina motio-
ner. Under 1948 års riksdag rörde en tredjedel av samtliga motioner kvinno-
frågor, men därefter blev de mindre dominerande och denna utveckling
uppmärksammades också i samtiden.48 Andelen kvinnorelaterade motioner
föll och under 1950- och början av 1960-talet var den drygt en tiondel. Ande-
len föll ytterligare under slutet av 1960-talet (diagram 7). Under 1948 års riks-
dag arbetade kvinnor från samtliga partier med frågorna, men under den
resterande undersökningsperioden var det främst de borgerliga som motione-
rade i kvinnofrågor, i likhet med perioden innan kriget (se bilaga 3, tabell 14
a).

46.  FK:s och AK:s motioner 1948–70.
47.  Jmf: Erik Gotborn, Riksdagskvinnornas politiska intresseområden under 1930-talet, (opu-

blicerad c-uppsats), Historiska institutionen, Umeå universitet 1999.
48.  ”Politik bara för män”, Nancy Eriksson, (DN 4 juni 1968), i Tidningsklippsamlingen,

(Riksdagen), Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek (GUB).
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Diagram 7: Andelen motioner författade av kvinnorna som berörde kvinnofrågor 
valda år perioden 1922–70

Källa: FK:s och AK:s motioner 1922–70.
Anmärkning: Ärenden som explicit berörde enskilda kvinnors eller kvinnogruppers problem
eller förhållanden har betraktats som kvinnofrågor.

Det fanns utöver kvinnofrågorna små skillnader mellan de borgerliga och
socialistiska kvinnorna fram till krigsslutet. Till viss del var dock familjepoliti-
ken och socialpolitiken socialistiska intressen, medan lönefrågorna var bor-
gerliga. Efter andra världskriget var socialisterna inte mer aktiva än de
borgerliga inom något område, delvis beroende på att de socialistiska kvin-
norna skrev färre motioner än de borgerliga under perioden utom under åren
1936–48. De borgerliga kvinnorna var betydligt mer aktiva inom ett flertal
områden: kultur- och fritids-, rätts- och sjukvårdsfrågor samt bostads-, miljö-
och skattepolitik. De visade framför allt mer intresse för utbildningsfrågorna
och de övriga frågorna. Familjepolitiken som hade varit ett socialistiskt
intresse före andra världskriget blev under 1960-talet ett borgerligt (se bilaga
3, tabell 14).

Arbetsmarknadspolitik vara ett viktigt område för kvinnorna under
tiden fram till 1945 och det var också en av tidens viktigaste och mest kontro-
versiella politiska frågor. Kvinnorna berörde oftast lagen om kvinnas behörig-
het att inneha statstjänst. Försvaret, den andra politiska huvudfrågan, var
däremot inget kvinnorna ägnade någon möda. Inom vissa områden skrev de
dessutom endast ett fåtal motioner under perioden 1922–70, t.ex. inom utri-
kes- och säkerhetspolitiken. De motionerade inte heller i de konstitutionella
frågorna som var viktiga under efterkrigstiden. Mer förvånande är kanske att
kvinnorna skrev få motioner i fredsfrågan, internationell politik och i konsu-
mentfrågan (se bilaga 3, tabell 13 och 14). Forskningen har dock visat att kvin-
norna hade andra fora där de tog upp dessa politikområden.49
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Tabell 10: Riksdagskvinnornas motioner fördelade efter ett urval sakområden perio-
den 1922–70

Källa: Första och andra kammarens motioner 1922–70, valda år.

Arbetsmarknadspolitiken och lönefrågorna var kvinnointressen i Sveriges
riksdag fram till 1940-talet, då sjukvårdsfrågorna tillfogades och under 1950-
talet tillkom socialpolitiken (tabell 10). I det brittiska parlamentet fanns ett
liknande mönster. Där ägnade sig kvinnorna till 1945 mest åt välfärdsfrågor,
d.v.s. utbildning, sjukvård, bostäder, arbetslöshet och arbetsmarknadsfrågor.
Däremot var inte kvinnofrågorna speciellt framträdande i de brittiska kvin-
noparlamentarikernas arbete.50 Stortingskvinnorna var likt de svenska mest
aktiva i social- och undervisningsfrågorna, men också inom kyrkopolitiken.51

Efter andra världskriget var kvinnopolitikerna i Danmark, Tyskland, Frank-
rike och Jugoslavien också inriktade mot det sociala området mer än mot
exempelvis utrikespolitik.52

49.  Se t.ex: Irene Andersson, 2001; Britta Lövgren, Hemarbete som politik. Diskussionen om
hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmets Forskningsinstitut, Stock-
holm 1993.

50.  Brian Harrison, 1986, s 637f; Pamela Brookes, 1969, s 239.
51.  Tertit Aasland, 1964, s 340.
52.  Kirsten Gloerfelt-Tarp, 1965, s 186f; Maurice Duverger, 1955, s 95ff; Jmf: Elisabeth Refs-

gaard, ”Tæt ved toppen. Kvindernes placering i Folketingets arbejds og magtdeling
1965–1990”, i Kvinder på Tinge. Kvinder i landspolitik i 75 år, Drude Dahlerup & Kris-
tian Hvidt (red), Köpenhamn 1990, s 139.

ÅR –22 –24 –28 –32 –36 –40 –44 –48 –52 –56 –60 –64 –68 –70 1922–1970 

SAKOMRÅDE                

Arbetsmarknadspolitik 0 6 7 2 0 3 5 4 4 9 4 24 14 32 114 

Lönefrågor 0 4 4 1 3 0 14 11 20 4 1 2 0 2 66 

Sjukvårdsfrågor 0 3 2 0 2 0 4 9 11 19 18 18 21 37 144 

Socialpolitik 3 4 4 0 3 2 19 13 36 61 28 37 55 92 355 

Totala antalet motioner 3 18 27 11 19 10 62 74 155 215 144 288 366 505 1897 
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Kvinnornas arbete i kamrarna

1932 – Ett dystert år för kvinnorepresentationen

I 1932 års riksdag ägnades en stor del av arbetet åt pensions-, åldrings- och
arbetslöshetsfrågorna. Skolan var också föremål för diskussion och det var
dessutom ekonomin och näringspolitiken. Mycket tid lades även ner på för-
svaret och kommunikationerna.53 Riksdagskvinnornas motionerande var
svagt. De borgerliga kvinnorna motionerade i arbetsmarknadspolitik och
övriga frågor och socialdemokraterna i rätts- och utbildningsfrågor. Tillsam-
mans med Kerstin Hesselgren motionerade socialdemokraten Olivia Nord-
gren dessutom i en övrig fråga. Det var en motion rörande uppfostrings-
bidrag åt en dotter till en avliden telegrafkommissarie.

Vid drygt tjugo tillfällen debatterade de fyra kvinnorna Kerstin Hessel-
gren, Olivia Nordgren, Bertha Wellin och Agda Östlund i riksdagens kamrar.
Wellin var mest aktiv med åtta framträdanden tätt följd av Nordgren med
sju, medan Östlund endast talade vid tre tillfällen i riksdagens andra kam-
mare. I kamrarna var det arbetsmarknaden, rättsfrågorna och de övriga frå-
gorna som stod i fokus bland kvinnorna, men det gjorde också de aktuella
ekonomi- och näringsfrågorna samt skattepolitiken och fredsfrågan.54

Liksom under 1920-talets början var behörighetslagen en av de viktigaste
frågorna för kvinnorna och de samarbetade över partigränserna i frågan lik-
som tidigare. På förmiddagen den 2 april talade Agda Östlund i andrakam-
mardebatten angående kvinnas behörighet att förvalta
häradshövdingeämbetet. Socialdemokraten Oscar Olsson hade motionerat
om att avskaffa den extra utbildning som kvinnorna måste genomgå för att
meritera sig till ämbetet. Första lagutskottet föreslog i sin tur, i linje med soci-
aldemokraten Karl Schlyters reservation, att istället för att avskaffa den extra
utbildning kvinnorna fick genomgå utreda om männens utbildning skulle
utökas. Östlund inledde debatten med att påpeka att då man lagstiftade om
den extra utbildningen var det under förutsättning att den inte skulle bli
bestående. Hon ville dock inte medverka till att försämra domarutbildningen
utan vädjade istället att Schlyters förhoppning, om att utbildningen skulle
undersökas, hörsammades. Kammaren biföll utskottets förslag. Fyra dagar
senare, på förmiddagen den 6 april talade Kerstin Hesselgren i den lite längre
debatten i första kammaren. Motionären Olsson inledde och han var nöjd
med utskottets behandling av hans förslag. Högerns Karl Johan Ekman, The-
odor Borell och Karl Mellén var dock negativa till Olssons motion och ifråga-

53.  Riksdagstrycket 1932.
54.  FK:s och AK:s protokoll 1932.
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satte utskottets förslag, men de yrkade inte avslag. Socialdemokraten Carl
Lindhagen tog därefter till orda och yrkade, till skillnad från motionären, att
särlagstiftningen skulle avskaffas, medan Kerstin Hesselgren i stort sett var
nöjd med utskottets behandling av frågan och följde motionärens linje. Hon
var dock missnöjd med bland annat Borells syn på kvinnorna som mindre
kompetenta än männen. Första kammaren biföll utskottets hemställan att
utreda en utökad utbildning för både män och kvinnor.55

En månad senare debatterade Agda Östlund frågan om kvinnas behörig-
het att inneha gymnastiklärartjänst. Regeringen hade föreslagit att avskaffa
förbudet för kvinnor att undervisa i gymnastik, utom på skolor för endast
pojkar. Första lagutskottet, som hade behandlat frågan, ville utsträcka förbu-
det till att gälla högre samläroverk, gymnasier och samseminarier, men en rad
frisinnade och socialdemokratiska ledamöter reserverade sig mot utskottets
förslag och Östlund var en bland dessa. Reservanterna blev dock besegrade
eftersom både första och andra kammaren biföll utskottets hemställan.56 Utö-
ver detta interpellerade Olivia Nordgren i platsförmedlingsfrågan med sär-
skild inriktning på den kvinnliga arbetskraften. Hon hade även en
undanskymd roll i den stora ideologiska debatten om obligatorisk arbetslös-
hetsförsäkring.57

Kvinnornas engagemang att hjälpa enskilda kvinnor var också viktigt
under 1932 års riksdag. Kerstin Hesselgren motionerade tillsammans med
Bertha Wellin om pensionsrätt till vissa sjukskötersketjänster. I kamrarna för-
svarade de också sitt förslag, men varken i första eller andra kammaren bifölls
motionen.58 Hesselgren motionerade dessutom för en höjning av en kvinnlig
registrators och kassörs lönenivå i Socialstyrelsen. Statsutskottet liksom kam-
rarna avslog hennes motion. Även då riksdagen debatterade omorganisation
av Gymnastiska Centralinstitutet tog Hesselgren upp enskilda kvinnors pro-
blem, men kammaren hörsammade henne inte.59

Vid ytterligare ett tillfälle motionerade två kvinnor från olika partier till-
sammans. Kerstin Hesselgren och Olivia Nordgren motionerade för att ändra
barnavårds- och ungdomslagstiftningen så att ungdomar inte skulle falla
under lösdriveri- och vanartslagen. Andra lagutskottet höll med motionä-
rerna och förespråkade en lagändring och riksdagen godkände deras förslag.60

55.  FK:s protokoll 1932, band 3, nr 25, s 19–34; AK:s protokoll 1932, band 3, nr 28, s 55f.
56.  AK:s protokoll 1932, band 4, nr 41, s 62–78.
57.  AK:s protokoll 1932, band 1, nr 11, s 2–5; AK:s protokoll 1932, band 1, nr 14, s 49f.
58.  FK:s motioner 1932, nr 52; AK:s motioner 1932, nr 55; FK:s protokoll 1932, band 1, nr 15,

s 52f; AK:s protokoll 1932, band 2, nr 19, s 54f.
59.  FK:s motioner 1932, nr 134; FK:s protokoll 1932, band 2, nr 17, s 9f; FK:s motioner 1932,

nr 320; FK:s protokoll 1932, band 4, nr 35, s 32f.
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I debatten om ökat anslag till upplysningsverksamhet för freden stod Hessel-
gren och Nordgren återigen på samma sida, men i var sin kammare. Kam-
rarna kunde inte enas om anslaget, men senare under året godkändes ett
extraanslag till upplysningsarbetet för freden.61

I majoriteten av debatterna kvinnorna deltog i diskuterade de kvinnofrå-
gor. Olivia Nordgren tog upp konstsilkets betydelse för kvinnorna i debatten
angående tulltaxeförordningen. Då hon gjorde ett inlägg i debatten angående
kontroll av tillverkning och handel med margarin ställde hon sig på de min-
dre bemedlades och husmödrarnas sida. Hon ansåg att det var ett kvinnoin-
tresse! När Bertha Wellin debatterade villkoren för Nordiska museets och
Skansens anslag framhöll hon Skansens betydelse för familjer, ungdomar och
kvinnor.62 Samtidigt kan noteras att Bertha Wellin agerade annorlunda än de
tre andra kvinnorna eftersom hon i mindre utsträckning ägnade sig åt kvin-
nofrågorna. Istället deltog hon i de stora ideologiska debatterna. Wellin del-
tog bl.a. i debatterna om avskaffandet av krigsdomstolar och strafflagen för
krigsmakten samt ändring av lagen om polisväsendet, föranledd av Ådalshän-
delserna året innan.63

Inte i någon debatt talade flera kvinnor och vid endast tre tillfällen
debatterade första och andra kammarens kvinnor samma fråga. Tio år efter
att de första kvinnorna gjort sitt intåg i riksdagen tycks det emellertid som
männen vant sig vid kvinnliga riksdagsledamöter. De behandlade de kvinn-
liga ledamöterna på samma vis som de manliga, åtminstone i debatten. Lik-
som under de första åren i riksdagen stod Carl Lindhagen på kvinnornas sida.
Han var t.o.m. mer radikal i kvinnofrågan än de kvinnliga riksdagsledamö-
terna. Det gällde, t.ex. debatten angående behörighetslagen. Socialdemokra-
ten Oscar Olsson var också aktiv i behörighetsfrågan. Han försökte dessutom
hjälpa Hesselgren i kvinnolönefrågan i första kammaren och han motione-
rade tillsammans med Nordgren i en utbildningsfråga. De övriga männen
ägnade dock lite uppmärksamhet åt kvinnorna och kvinnofrågorna i riks-
dagsarbetet.64

60.  FK:s motioner 1932, nr 191; AK:s motioner 1932, nr 265; AK:s protokoll 1932, band 2, nr
23, s 14–21.

61.  FK:s protokoll 1932, band 5, nr 42, s 97f; AK:s protokoll 1932, band 5, nr 52, s 66f, 69.
62.  AK:s protokoll 1932, band 1, nr 10, s 26ff; AK:s protokoll 1932, band 4, nr 44, s 105–108;

AK:s protokoll 1932; band 3, nr 31, s 45f.
63.  AK:s protokoll 1932, band 2, nr 20, s 20–24; AK:s protokoll 1932, band 5, nr 46, s 123f.
64.  Jmf ex: Klara Rapp, En vederhäftig upplysning – en redogörelse av sexualdebatten i riksda-

gen 1929, (opublicerad b-uppsats, Institutionen för historiska studier, Umeå 2003.
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Krigsåret 1942

I början av 1940-talet skrev kvinnorna ett fåtal motioner. De borgerliga kvin-
nornas motioner rörde arbetsmarknaden och försvaret, medan socialisterna
motionerade inom familje-, sjukvårds- och socialpolitik. Den låga aktiviteten
bland kvinnorna berodde säkerligen på det politiska krisläget. I och med kri-
get minskade aktiviteten i riksdagen och en stor del av makten flyttades över
till samlingsregeringen.65 Viktigare frågor stod i fokus då Sverige stod inför
ett krigshot. En mycket stor del av riksdagens arbete ägnades åt försvarsväsen-
det, värnpliktsfrågorna, jordbruket och kommunikationerna. Hälso- och
sjukvårdspolitiken, samt den ekonomiska politiken och pensionsfrågorna var
också viktiga.66

I och med 1940 års andrakammarval ökade riksdagskvinnornas antal
igen och i 1942 års riksdag satt tjugo kvinnor, samtliga i andra kammaren.
Kerstin Hesselgren representerade nu folkpartiet i andra kammaren, Ebon
Andersson tillhörde högern och övriga arton var socialdemokrater. Under
denna riksdag deltog kvinnorna i ett trettiotal debatter och liksom tidigare
var det arbetsmarknaden och lönerna samt socialpolitiken som stod i fokus.
De debatterade också ekonomi, näringsfrågor och utbildning. Hesselgren var
den kvinna som tog störst plats i debatterna, men hon var också andra lagut-
skottets vice ordförande och redogjorde ofta för utskottets arbete. Andersson
och socialdemokraten Olivia Nordgren var därefter de mest aktiva, medan sju
socialdemokratiska kvinnor inte deltog i någon kammardebatt. De resterande
tio socialdemokraterna deltog i en till fem riksdagsdebatter vardera.67

I slutet av februari 1942 deltog kvinnorna i sin första debatt för året och
det var en kvinno- och socialfråga som stod på dagordningen. En motion om
ändrad lydelse av förordningen om moderskapspenning behandlades.
Högerns Gunnar Sundqvist hade motionerat om att underlätta utbetalningen
av moderskapspenningen innan förlossning, men andra lagutskottet föreslog
riksdagen att inte göra några ändringar. Socialdemokraten Ernst Hage hade
reserverat sig i utskottet genom att yrka bifall till motionen och han inledde
också debatten.

65.  Socialdemokraten Göta Rosén som satt i andra kammaren under mandatperioden
bekräftade denna misstanke. Hon förklarade att: ”Det var andra stora frågor som domi-
nerade då. Det var ju krigsåren då med bl.a. den hemska midsommardagen […]”, Inter-
vju med Göta Rosén 8 april 1998, (i författarens ägo).

66.  Riksdagstrycket 1942.
67.  AK:s protokoll 1942.
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Riksdagen hade 1940 beslutat att senarelägga utbetalningen av förskott
på moderskapspenningen för att effektivisera kontrollen över dess använ-
dande. Hage ansåg att lagändringen var omotiverad och socialdemokraten
Elsa Johansson höll med, men ville inte ändra i förordningen igen. Både
Hage och Johansson gissade att riksdagen inte skulle godkänna motionen,
medan socialdemokraten Olivia Nordgren hade större hopp och hon yrkade
därför på en återgång till de gamla bestämmelserna. Därefter utbröt en ord-
växling mellan socialdemokraten Uddo Jacobson och Nordgren. Jacobson
ville att riksdagen skulle bifalla motionen eftersom han månade om landsbyg-
dens kvinnor som hade långt till sjukkassorna och därför måste hämta för-
skottet innan de blev höggravida. Han gladde sig åt att Nordgren nu var
positiv till motionen då hon blott två år tidigare hade röstat för en effektivise-
rad kontroll av moderskapspenningen. Jacobson var dock upprörd över hen-
nes ombytlighet och förargade sig samtidigt över att Elsa Johansson, som
kvinna, var motståndare till motionen. Han påminde Johansson om att
bestämmelserna nog passade hennes hemstad Norrköping bra, medan hon
säkert inte förstått hur reglerna drabbade kvinnorna i hans hemtrakter Vilhel-
mina. Efter den korta debatten röstade andra kammaren mot en ändring i
förordningen och det gjorde också första kammaren.68 Kvinnorna förväntades
alltså ha en viss inställning i frågan om moderskapspenningen och vissa män
blev förvånade när så inte var fallet.

Flest inlägg gjorde kvinnorna i socialpolitiska debatter och de samarbe-
tade ofta i dessa. Utöver den ovan beskrivna frågan debatterade bl.a. Kerstin
Hesselgren lagen om folkpensionering och tillsammans med Elsa Johansson
deltog hon i behandlingen av ett förslag till krigsfamiljebidragsförordning.
Socialdemokraten Anna Ronnebäck initierade en debatt om landsbygdsvistel-
ser för barn från städer och andra tätbebyggda samhällen och hennes förslag
resulterade i en proposition. Olivia Nordgren stödde henne i debatten som
följde. Nordgren i sin tur tog, tillsammans med socialdemokraten Märta
Öberg, gravida kvinnors och barnrika familjers sida i debatten om anslag till
prisrabattering av vissa livsmedel. Deras partikamrat Göta Rosén debatterade
bidrag till anordnande av skolbarnsbespisningar.69

68.  AK:s protokoll 1942, band 1, nr 9, s 12–16. Se t.ex: Ann-Katrin Hatje 1974, s 32–35;
Hjördis Levin, Kvinnor på barrikaden. Sexualpolitik och sociala frågor 1923–36, Lund
1997, s 226f.

69.  AK:s protokoll 1942, band 1, nr 14, s7f; AK:s protokoll 1942, band 2, nr 16, s 10ff; nr 19, s
1ff; nr 21, s 6–14; AK:s protokoll 1942, band 3, nr 23, s 13–32; nr 25, s 153–176; nr 26, s 43–
79; nr 26, s 162–178.
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Lönefrågorna tog inte lika stort utrymme i kvinnornas riksdagsarbete
som de gjort åren innan. Det var endast två kvinnor som engagerade sig i frå-
gan, men de stöddes ändå av andra kvinnor. Socialdemokraten Hildur
Nygren debatterade grunder för kristillägg åt statliga befattningshavare och
förslag till folkskolans avlöningsreglemente.70 På förmiddagen den 18 mars
talade Kerstin Hesselgren i en mycket kort debatt angående understöd åt
kommunala anstalter för yrkesundervisning. Högerns Carl Carlström i första
kammaren och Hesselgren i den andra hade motionerat om att höja anslaget
och Hesselgren inledde debatten och försvarade sin och Carlströms motion.
Hon tog speciellt upp yrkeslärarna i husligt arbete som, enligt henne, borde
jämställas med andra yrkeslärare och flyttas upp i lönegrad. Socialdemokra-
terna Ruth Gustafson, Elsa Johansson, Hildur Alvén och Ellen Svedberg
instämde i Hesselgrens anförande, men utskottets förslag, och inte motionen,
bifölls av båda kamrarna.71

Den 22 april 1942 fick socialdemokraten Disa Västberg svar på en inter-
pellation hon ställt i slutet av februari samma år till högerledaren och ecklesi-
astikministern Gösta Bagge. Frågan gällde undervisning i sexuell hygien i
folkskolan och andra skolformer och Bagge ansåg att tiden var mogen att
införa ämnet. Regeringen hade därför utfärdat en kungörelse med tillägg och
ändringar i kursplanerna för rikets folkskolor, men undervisningen skulle inte
vara obligatorisk. Om lämplig lärare inte fanns till hands, eller föräldrarna
inte ville att barnen skulle undervisas i ämnet skulle så inte ske. Därutöver
skulle inte särskilda läromedel användas utan undervisningen skulle istället
bygga på fastställda läroböcker i naturkunskap. Västberg gladde sig åt minis-
terns arbete och tackade honom å kvinnorörelsens vägnar för att frågan äntli-
gen fått sin lösning. Västberg önskade emellertid att sexualundervisningen så
snart som möjligt skulle bli ett obligatoriskt inslag i folkskolan och socialde-
mokraten Hildur Nygren instämde i anförandet. Därefter tog Kerstin Hessel-
gren till orda. Hon instämde också i Västbergs inlägg och var mycket glad
över frågans lösning eftersom den hade engagerat henne länge. Hesselgren
hade så sent som året innan uppvaktat ministern i sexualundervisningsfrågan
och då märkt att han hade förståelse för detta kvinnokrav. Hon uppmanade,
liksom Västberg, Skolöverstyrelsen att ta beslutet på allvar. Socialdemokraten

70.  AK:s protokoll 1942, band 2, nr 15, s 36–49; AK:s protokoll 1942, band 3, nr 25, s 134–149.
71.  FK:s motioner 1942, nr 94; AK:s motioner 1942, nr 132; AK:s protokoll 1942, band 1, nr

12, s 68ff.
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Ruth Gustafson instämde i Hesselgrens anförande och det avslutade överlägg-
ningen.72 Här ser vi hur kvinnorna gemensamt företrädde kvinnorörelsen och
ett kvinnokrav. Utöver denna fråga engagerade sig dessutom riksdagskvin-
norna i de statliga anslagen till utbildningssystemet.

Lönefrågorna och arbetsmarknadspolitiken var bland de viktigaste områ-
dena i kvinnornas arbete och det var Kerstin Hesselgren och Ebon Andersson
som var mest aktiva. I debatten om vissa ändringar i lagen om semester var de
antagonister, men när förslag till tjänste- och familjepensioneringsreglemen-
tet diskuterades var de överens om att kvinnorna borde likställas med män-
nen i reglementet. Andersson och Olivia Nordgren var däremot varandras
motståndare i debatten om anskaffandet av arbetskraft åt jordbruk och indu-
stri på grund av att de inte var överens om vilka kvinnor som skulle utföra de
jordbrukssysslor som behövdes för att säkra livsmedelsförsörjningen. De grä-
lade också om införandet av arbetsplikt för kvinnor. Nordgren befarade att
Andersson ville tvinga arbetarkvinnorna att arbeta i jordbruket och menade
att det fanns sysslolösa kvinnor bland de bättre bemedlade som nog kunde
offra sig för landets försörjning.73 Här stod alltså klassintresset mot könsin-
tresset.

I början av juni 1942 deltog kvinnorna i en lite längre debatt som utveck-
lade sig till en kvinnodebatt, när eftermiddagen led mot sitt slut. En motion
angående gifta kvinnors deltidsarbete i allmän och enskild tjänst diskutera-
des. Andra kammarens tredje tillfälliga utskott hade behandlat motionen
skriven av högerns Elis Håstad och Ebon Andersson. Motionärerna ville att
riksdagen skulle anhålla om en utredning angående åtgärder för att bereda
gifta kvinnor deltidsarbeten med hänsyn till familjesociala och befolknings-
politiska skäl. Utskottet föreslog att riksdagen inte skulle låta utreda frågan
därför att den rådande krisen gjorde att det var ett olämpligt tillfälle. Gifta
kvinnors deltidsarbete var inte heller den enda formen av deltidsarbete som
borde utredas. Högerns Martin Ljungberg och Andreas Andersson reserve-
rade sig. De ville att riksdagen skulle anhålla om utredning för att bereda gifta
kvinnor tillfällen till deltidsarbete i allmän tjänst och första kammarens andra
tillfälliga utskott förespråkade deras förslag. Ljungberg inledde debatten med
att förklara sin och Anderssons reservation. De ansåg dels att det fanns famil-
jer som behövde den extra inkomst en kvinnas deltidsarbete skulle kunna
inbringa, dels att den hotande arbetskraftsbristen måste beaktas. Han yrkade
därför bifall till sin och Anderssons reservation. Socialdemokraten Fridolf

72.  AK:s protokoll 1942, band 2, nr 15, s 9–13. Se t.ex: Ann-Katrin Hatje 1974, s 37ff; Hjördis
Levin, 1997, s 226f; Sven Ulric Palme, 1969, s 99.

73.  AK:s protokoll 1942, band 1, nr 14, s 19–37; AK:s protokoll 1942, band 2, nr 19, s 37–46;
AK:s protokoll 1942, band 2, nr 21, s 6–14.
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Thapper, vice ordförande i utskottet, redogjorde för utskottets ställningsta-
gande att inte utreda frågan. Motionären Håstad ansåg att det fanns flera skäl
att bereda gifta kvinnor tillfällen till deltidsarbete. Det låg i samhällets
intresse att tillgodose arbetsmarknadens arbetskraftsbehov; det låg i familjens
intresse att kunna förbättra sin ekonomi med en extra lön; det låg i barnens
intresse att bli uppfostrade av modern och det låg slutligen i hustruns intresse
att inte förlora kontakten med arbetsmarknaden under den tid hon uppfost-
rade barnen. Socialdemokraten Göta Rosén var första kvinna ut i debatten.
Deltidsarbeten oroade Rosén eftersom hon befarade att de skulle snedvrida
arbetsmarknaden. Hon befarade dessutom att företagarna skulle tveka att
anställa kvinnor samt att kvinnolönerna skulle pressas ner och därför yrkade
hon bifall till utskottets hemställan. Motionären Ebon Andersson argumente-
rade mot samtliga de skäl som anförts för att inte låta utreda frågan. Hon tog
också upp bland annat Fredrika-Bremer-förbundets och folkpartiets kvinno-
förbunds, enligt Andersson, överdrivna fruktan att kvinnoarbetskraften skulle
nedvärderas och att kvinnolönerna skulle pressas ner. Rosén som fick ordet
för genmäle menade att gifta kvinnors rätt till arbete inte borde grundas på
deltidsarbete av den anledningen att förekomsten av deltidsarbeten, tillfälliga
och extra arbeten endast ledde till problem.

Socialdemokraten Hulda Skoglund-Lindholm försvarade utskottets
arbete som ”svävade ovan molnen” enligt Ebon Anderssons. Utskottet hade
istället behandlat motionen mycket noggrant och byggt sitt ställningstagande
på fakta. Kerstin Hesselgren redogjorde därpå för kvinnoarbetskommitténs
och Fredrika-Bremer-förbundets arbete och ställningstagande i frågan. Hon
menade att om en utredning skulle tillsättas i deltidsarbetsfrågan kunde inte
endast de gifta kvinnorna komma i fråga utan en bred utredning måste då
göras. Socialdemokraten Disa Västberg ansåg också att frågan om gifta kvin-
nors deltidsarbete endast var en liten del av ett större problem på grund av att
fler grupper var i behov av deltidsarbete. Hon påpekade dessutom att de flesta
av de stora kvinnoorganisationerna gått mot en ensidig utredning om gifta
kvinnors deltidsarbete. Det fanns enligt henne så många andra sätt att hjälpa
familjer och arbetstyngda mödrar och nämnde särskilt den betydelse daghem-
men och fäderna kunde ha.

Socialdemokraten Gustaf Andersson kom in i det som nu utvecklats till
en kvinnodebatt och yrkade bifall till utskottets förslag eftersom han ansåg att
det var nödvändigt att lyssna till kvinnoopinionen i frågan. Socialdemokraten
Anna Ronnebäck följde därefter och hon talade enligt sig själv som expert
därför att hon var gift sedan tio år och hade fått två barn samtidigt som hon
förvärvsarbetat på heltid. Hon trodde inte att de förvärvsarbetande husmöd-
rarna misskötte sina hushåll, däremot ansåg hon att fäderna måste ta ett
större ansvar för sina hem och familjer. Ronnebäck föreslog, liksom Västberg,
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olika sociala förmåner för att lösa problemen, men också professionella hem-
biträden och barnskötare som hjälp till de förvärvsarbetande kvinnorna.
Ebon Andersson återkom i debatten och vädjade till de andra kvinnorna att
lägga kvinnosaksargumenten åt sidan och istället tänka på det som gagnade
Sverige.

Bondeförbundets Axel Hansson (i Rubbestad) fick dock sista ordet. Han
var kritisk till en utredning av den orsaken att han inte ville att gifta kvinnor
skulle arbeta varken hel- eller deltid. Han hade iakttagit ett försämrat till-
stånd bland Sveriges ungdomar som han kopplade till kvinnornas förvärvsar-
bete. Han menade dessutom att kvinnorna i hans samtid var alltför bekväma
för att skaffa barn. När de arbetade skaffade de istället hund för sitt sällskap
och detta hotade befolkningstillväxten. Hanssons inlägg var det sista i debat-
ten och kammaren röstade för utskottets förslag.74 Det blev ingen utred-
ning.75 Ebon Andersson ville slå vakt om nationens intresse, medan de andra
kvinnorna befarade att deltidsarbete skulle bli en låglönefälla. De motiverade
sitt ställningstagande med kvinnoorganisationernas arbete med frågan.

74.  AK:s protokoll 1942, band 2, nr 21, s 127–149. Jmf Ann-Katrin Hatje 1999, s 243.

Under andra världskriget reste en grupp riksdagskvinnor till Finland för att studera
förhållandena i det krigshärjade grannlandet.
Källa: Kaj Axelsson, Den första i sitt slag, Stockholm 1980, s 29.
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Som tidigare nämnts deltog kvinnorna i flera debatter i ekonomi- och
näringsfrågor. Hulda Skoglund-Lindholm tog till orda bland annat med
anledning av några motioner angående skydd för markägare och Olivia
Nordgren debatterade en motion angående inrättandet av så kallade produk-
tionsavdelningar inom kristidsstyrelsen. Märta Öberg ställde dessutom en
interpellation angående fiskeregleringssystemet och Elsa Johansson stödde
henne i andra kammaren då socialdemokraten och folkhushållningsministern
Axel Gjöres återkom med sitt svar. Liksom i de flesta överläggningar kvin-
norna deltog i 1942, tog beredskapspolitiken stor plats i ekonomi- och
näringsfrågorna.76

Kvinnofrågorna var också viktiga även om de inte var lika dominerande
som tidigare. Under denna riksdag tog också barn och ungdomar stort
utrymme i kvinnornas arbete. Utöver de ovan nämnda frågorna ställde, t.ex.
socialdemokraternas Ebon Andersson en interpellation angående barn- och
hustrumisshandlare; Anna Ronnebäck debatterade för förbättrad ungdoms-
vård och högerns Ebon Andersson motionerade om höjning av åldersgränsen
för sexuellt umgänge från 15 till 16 år. I debatten som följde stödde Ruth Gus-
tafsson, Kerstin Hesselgren, Hulda Skoglund-Lindblom, Ronnebäck och Oli-
via Nordgren hennes krav.77

I 1942 års riksdag deltog kvinnorna i fler debatter som de själva initierat
genom motioner eller interpellationer än under 1920- och 1930-talen. I några
frågor hade de också stora framgångar som vi sett. De kom dessutom in tidi-
gare i debatterna, mycket beroende på att de försvarade sina egna motioner
och eftersom Kerstin Hesselgren var andra lagutskottets vice ordförande.
Utskottens ordförande inledde i regel debatterna med att redogöra för utskot-
tets arbete. Kvinnorna var också oftare fler i debatten. Det ökade antalet
kvinnor i riksdagen var en förklaring, men det var också vanligare än tidigare
att de begärde ordet flera gånger under samma debatt. De var mer bekväma i
riksdagen och hade blivit mer integrerade. För det mesta stöttade de varandra

75.  Se t.ex: Louise Drangel, 1984, s 377–380; Ann-Katrin Hatje, 1974, s 195–200. Histori-
kerna Nina Almgren och Johanna Overud kommer också att undersöka deltidsarbetsfrå-
gan i sina kommande avhandlingar. Ebon Andersson återkom 1943 med krav på en
bredare utredning av deltidsarbetet och frågan var än mer infekterad. De flesta socialde-
mokratiska kvinnor var eniga om att motionen borde avstyrkas, medan Kerstin Hessel-
gren och Anna Ronnebäck var positiva till utredning. Ebon Andersson fick också stöd
av folkpartiets Hanna Rydh. Se: Sven Ulric Palme, 1969, s 92f.

76.  AK:s protokoll 1942, band 2, nr 18, s 62–73; nr 20, s 67; nr 21, s 56–60; AK:s protokoll
1942, band 3, nr 23, s 48ff.

77.  AK:s protokoll 1942, band 1, nr 12, s 82f; AK:s protokoll 1942, band 2, nr 20, s 8–44.
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med inlägg eller instämmanden, men som visats var de ibland oense. Högerns
Ebon Andersson var den som oftast stod i talarstolen och debatterade med de
andra kvinnorna, men oftast var hon ense med folkpartiets Kerstin Hessel-
gren.

Männen bemötte kvinnorna likadant som de bemötte varandra i debat-
terna, vilket de också gjorde under 1920- och 1930-talen. Däremot ansåg
männen att kvinnorna skulle ha vissa åsikter just för att de var kvinnor och
när kvinnorna åberopade kvinnorörelsens ståndpunkter och den så kallade
kvinnoopinionen i debatterna accepterades det som legitima argument.
Enligt vissa riksdagsmän borde riksdagen lyssna på kvinnoopinionen, åtmins-
tone i kvinnorelaterade frågor, men precis som åren innan visade männen lite
intresse för kvinnornas arbete.78

1952 – Koalitionsregeringens första riksdag

Under 1952 års riksdag var det välfärdsfrågorna och skatterna som stod i
fokus.79 Kvinnorna hade ökat sitt motionerande markant och i centrum stod
socialpolitiken. Viktiga områden för dem var också utbildning, löner och till
viss del sjukvård och försvar. Det var främst de borgerliga kvinnorna som
motionerade inom de senare områdena.

Kvinnorna gjorde inlägg i nära 200 debatter, men så hade de också blivit
många fler. Högern hade fem kvinnor i riksdagen varav Ebon Andersson nu
tillhörde första kammaren. Samtliga folkpartiets nio kvinnor satt i andra
kammaren och under höstsessionen utökades gruppen med Britta Holm-
ström från Östergötland som endast satt ett par månader i riksdagen. Bonde-
förbundets Gärda Svensson satt i första kammaren och socialdemokraterna
hade fyra kvinnor i första och sexton i andra kammaren. Gerda Nilsson var
kommunisternas enda kvinnliga representant och hon satt i andra kammaren.

De flesta kvinnorna deltog i fem till tio debatter. Ebon Andersson var
mest aktiv och talade i första kammaren i tjugo ärenden, men hon var också
förstereservant i statsutskottet. Folkpartisterna Brita Elmén och Margit Vinge
debatterade vid ett femtontal tillfällen i andra kammaren. Fem socialdemo-
kratiska kvinnor deltog däremot inte i kammardebatterna under sessionen

78.  Jmf ex: Emma Forslund, Kvinnans rätt att behålla sitt flicknamn – En studie av 1942 och
1943 års debatt i riksdagen, (opublicerad b-uppsats, Institutionen för historiska studier,
Umeå 2003.

79.  Riksdagstrycket 1952.
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och sex talade endast i en fråga. Bondeförbundets Gärda Svensson som tidi-
gare varit så aktiv deltog endast vid två tillfällen i förstakammardebatten och
skrev blott fem motioner, men hon tillhörde nu ett av regeringspartierna och
hade därför inte lika stor anledning att motionera och debattera.

Kvinnorna hade utökat sina arbetsområden till ett tjugotal, men återigen
stod socialpolitiken och löne- och arbetsmarknadsfrågorna främst. Rättsfrå-
gorna var återigen ett viktigt arbetsområde liksom utbildningen. Under
denna riksdag var kvinnofrågorna mindre framträdande. Det var främst kvin-
nolönerna som stod i fokus även om kvinnofrågor berördes inom flera olika
politiska områden. Liksom under 1942 års riksdag engagerade sig kvinnorna
ofta i barn- och ungdomsfrågor, men under denna riksdag började de också
så smått debattera handikappfrågor. Under ett 30-tal riksdagsdebatter deltog
många kvinnor, främst i andra kammaren. Oftast stödde de varandra med
inlägg eller instämmanden. Vanligen var det partikamrater som hjälpte varan-
dra, men ibland stödde kvinnor från olika partier varandra och då inte endast
inom det socialistiska respektive borgerliga lägret. Vid ett fåtal tillfällen
debatterade kvinnorna med varandra och då berördes vanligen socialpolitik
och det var högerns och folkpartiets kvinnor som stod mot de socialdemokra-
tiska.80

I början av 1952 års riksdag deltog några av kvinnorna i den långa remiss-
debatten om statsverkspropositionen.81 Folkpartiets Margit Vinge kom som
första kvinna in i mitten av debatten och undrade hur regeringen skulle han-
tera utgiftsökningarna i budgeten, men ville också ta upp barnfamiljernas
situation. Hon betonade även kulturens undanskymda plats i budgeten.
Hennes partikamrat Brita Elmén följde direkt efter och hon oroade sig också
för den växande budgeten, men ville lyfta fram ungdomsvården och fångvår-
den. Högerns Elsa Ewerlöf menade att regeringen borde vara mer sparsam,
men ändå ville hon satsa på ungdomsvården, försvaret, kulturen och kvin-
norna. Kommunisternas Gerda Nilsson deltog i debatten och för henne var
hjälpen till de arbetslösa den viktigaste frågan, men hon ville också se till att
de sociala förmånerna inte minskade.82 De frågor som kvinnorna tog upp i
remissdebatten låg i linje med de frågor som de engagerade sig främst i, i
kammardebatterna.

Kvinnorna debatterade ett 30-tal socialpolitiska frågor under 1952 års
riksdag. Högerns Ebon Andersson och socialdemokraternas Anna-Maria Sjö-
ström-Bengtsson ville bland annat öka anslagen till ungdomsverksamheten
vid hemgårdarna. I andra kammaren ställde sig en lång rad andra borgerliga

80.  FK:s och AK:s protokoll 1952.
81.  Remissdebatt avsåg främst debatten om regeringens budgetförslag.
82.  AK:s protokoll 1952, band 1, nr 2, s 131–210.
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kvinnor bakom förslaget, men båda kamrarna röstade för statsutskottets lite
mindre anslag. Socialdemokraten Ingeborg Carlqvist talade för en höjning av
maximibeloppet för bidragsförskottet i första kammaren. Hon hade tillsam-
mans med tre andra kvinnliga partikamrater motionerat i frågan. De socialis-
tiska kvinnorna i andra kammaren ville i sin tur underlätta ferieresorna för
barn, men inte heller de fick igenom sitt förslag. I många av de debatter kvin-
norna deltog i berördes äldre människors villkor. De ville understödja forsk-
ning och utbildning rörande åldringsvården; de ville se till att åldringsvårdens
arbetskraftsförsörjning säkrades och de ville förbättra folkpensionen.83

Kvinnornas andra stora arbetsområde var återigen lönerna och arbets-
marknaden. Lönefrågorna dominerade och de fokuserade främst på olika
yrkesgruppers löneplacering inom det statliga området och då särskilt de
kvinnodominerade yrkesgruppernas. Kommunisternas Gerda Nilsson var
emellertid ensam i debatten om internationella arbetsorganisationens likalö-
nekonvention. I början av året behandlade andra kammaren regeringens för-
slag att inte anta konventionen om lika lön för kvinnor och män. Nilsson och
hennes partikamrat Gunnar Dahlgren hade motionerat för en ratifikation,
men motionen avstyrktes. Det blev en mycket kort debatt i andra kammaren,
där Nilsson ensam hävdade kvinnointresset utan framgång. Andra arbets-
marknadsfrågor som kvinnorna engagerade sig i var arbetsmiljöärenden och
semesterfrågor.84

Ett stort arbetsområde för kvinnorna var rättsfrågorna och ärendena
gällde oftast fångvården och ungdomsvården, men också sexualbrottslingar
och frågan om ökade möjligheter till tvångsmedel vid spioneri. I frågan om
spioneri stod dock kvinnorna mot varandra. Första lagutskottet hade bland
annat behandlat ett lagförslag om ökade möjligheter till tvångsmedel vid spi-
oneri och yrkade bifall till det med vissa ändringar. Socialdemokraten Anna-
Maria Sjöström-Bengtsson och folkpartisten Ingrid Gärde Widemar hade
reserverat sig mot förslaget. I andra kammaren förklarade Gärde Widemar att
reservanterna ville ha lättnader i lagstiftningen med tanke på de mänskliga

83.  FK:s protokoll 1952, band 2, nr 16, s 83–89; AK:s protokoll 1952, band 2, nr 16, s 116–122;
FK:s protokoll 1952, band 2, nr 21, s 79; AK:s protokoll 1952, band 2, nr 10, s 22ff. Hem-
gård är en benämning på en fritidsverksamhet som knyter an till den s.k. hemgårdsrörel-
sen vilken arbetade för gemenskap över sociala, kulturella och religiösa skiljelinjer
utifrån den kristna broderskapstanken. De hemgårdar som bildades tillkom, t.ex. på pri-
vat, fackligt eller kommunalt initiativ och verksamheten vände sig främst till ungdomar
och barn.

84.  FK:s och AK:s protokoll 1952; AK:s protokoll 1952, band 1, nr 9, s 154ff.
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rättigheterna. Högerns Ruth Hellström däremot talade för hårda tag för att
skydda samhället mot spioneri. I första kammaren ställde sig Sjöström-
Bengtsson, liksom Gärde Widemar, bakom reservationen, men båda kam-
rarna röstade för utskottets förslag.85

Under hösten deltog ett flertal kvinnor i en debatt om straffen för ung-
domsbrottslingar. I denna debatt gavs uttryck för en hård syn gentemot arbe-
tande mödrar. Första lagutskottet hade behandlat en proposition som gick ut
på att brottslingar under arton skulle överlämnas till barnavårdsnämnderna
istället för att sändas till fängelse eller ges annan påföljd och utskottet yrkade
bifall till propositionen. I den då gällande lagstiftningen fanns en möjlighet
att överlämna barn till barnavårdsnämnderna om de blev villkorligt dömda,
men den nya lagen syftade till att barn som regel skulle överlämnas till social-
tjänsten. Två högermän, två bondeförbundare och en socialdemokrat hade
reserverat sig mot förslaget i utskottet och yrkade avslag på propositionen.
Lagförslaget gav utrymme för att sända särskilt förhärdade ungdomsbrotts-
lingar till fängelse och en annan grupp socialdemokrater, Georg Branting,
Anna-Maria Sjöström-Bengtsson och Annie Wallentheim, reserverade sig
mot detta. I övrigt var de nöjda. Wallentheim talade för den senare reservatio-
nen och framför allt mot den första gruppen reservanter. I första kammaren
var ledamöterna överens om ungdomsbrottslighetens sociala orsaker, men de
kunde inte enas om sättet att vårda ungdomarna. Kammaren röstade för
utskottets förslag.86

I andra kammaren gick debattens vågor betydligt högre. En av de som
yrkade avslag på propositionen, socialdemokraten Carl Lindberg, inledde
debatten och förklarade sitt ställningstagande. Han menade att samhället till
en del kunde skyllas för den ökade brottsligheten bland ungdomar. När möd-
rarna gick ut på arbetsmarknaden och lämnade barnen till barnkrubbor och
daghem for vissa barn illa och det kunde leda till att de blev kriminella.
Högerns Ruth Hellström talade för utskottets förslag, men i sitt anförande
kunde hon inte låta bli att förvånas över Lindbergs debattinlägg. Hon efter-
lyste belägg för hans påstående att det var barn till förvärvsarbetande mödrar
som befolkade ungdomsvårdskolor och fängelser. Socialdemokraten Nancy
Eriksson var också starkt kritisk till Lindbergs inlägg och yrkade bifall till
Brantings m.fl. reservation. Efter henne försvarade sig Lindberg mot Hell-
ströms och Erikssons, enligt Lindberg, aggressiva påhopp. Han vidhöll att det
vore mindre kostsamt för samhället om mödrar inte arbetade eftersom barn-
krubbor och ungdomsvård kostade mer än arbetande mödrar kunde tillföra.

85.  FK:s och AK:s protokoll 1952; FK: s protokoll 1952, band 1, nr 8, s 51–78; AK:s protokoll
1952, band 1, nr 8, s 115–155.

86.  FK:s protokoll 1952, höstsessionen, nr 30, s 34–69.
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Både Hellström och Eriksson vidhöll dock sina ståndpunkter och också soci-
aldemokraten Adolf Wallentheim (Annie Wallentheims man) var kritisk till
Lindbergs inlägg. Lindberg återkom med ett mer återhållsamt genmäle då
han menade att det var bäst ur samhällets synpunkt om mödrar vårdade sina
barn i hemmet. Efter denna känslosamma debatt bifölls dock utskottets för-
slag till ny lag om påföljd för ungdomsbrottslingar.87

Utbildningsfrågorna var det fjärde stora arbetsområdet bland kvinnorna
under 1952 års riksdag. De deltog i debatter inom olika områden och nivåer i
utbildnings- och forskningspolitiken och det var främst de borgerliga kvin-
norna som deltog i dessa ärenden.88

I en debatt visade det sig att kvinnorna var kritiska till hur de behandla-
des i politiken. Det var när riksdagen debatterade ändrad ordning för bere-
dande av ledamöternas ersättning och förmåner. Högerns Leif Cassel och
James Dickson hade lagt två likalydande motioner i första respektive andra
kammaren om att inrätta en rådgivande remissinstans för frågor om riksdags-
ledamöternas arvoden och förmåner och 95 andra riksdagsledamöter hade
undertecknat motionerna. Konstitutionsutskottet ville inte att riksdagen
skulle åtgärda motionerna, men socialdemokraten August Spångberg hade
reserverat sig för att åtminstone utreda frågan. Dickson inledde andrakam-
mardebatten med att förklara varför han skrivit motionen. Många medbor-
gare ifrågasatte höjningar av riksdagsledamöternas ersättning och genom att
skapa en rådgivande grupp som beredde en framtida höjning av arvodet
kunde kritik undvikas. Han hade motionerat i ämnet förut och utskottet
hade då inte behandlat motionen rättvist enligt Dickson. Genom att skaffa
många underskrifter hade han hoppats på en bättre behandling. Han yrkade
slutligen bifall till Spångbergs reservation. Folkpartiets Margit Vinge följde
direkt efter motionären och motiverade varför hennes namn fanns med bland
de undertecknade. Hon ville nämligen ha garantier för att arvodeshöjning-
arna alltid skulle föregås av en utredning.

Bondeförbundets John Pettersson ville att riksdagsledamöterna gemen-
samt skulle ta ansvar för frågan i riksdagens befintliga organ. Många ledamö-
ter, speciellt kvinnliga, hade skrivit under motionen och därför spekulerade
Pettersson i om det inte var Dicksons charm som hade gjort att så många
kvinnor hade satt sitt namn på motionen. Han förmodade emellertid att alla
inte hade läst vad som verkligen stod i den. Socialdemokraten Harald Hallén
hade också noterat att många kvinnor hade undertecknat motionen, men
menade att det kanske inte var Dicksons charm utan ”kvinnans väsen” som
gjorde att de ville ha den rådgivande gruppen. Han yrkade bifall till utskot-

87.  AK:s protokoll 1952, höstsessionen, nr 30, s 86–117. Jmf Ann-Katrin Hatje 1999, s 243.
88.  FK:s och AK:s protokoll 1952.
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tets förslag. Socialdemokraten Gustaf Nilsson hävdade att diskussionen var
allt annat än saklig och erkände beskt att han var en av dem som tjusats av
Dicksons charm. Han yrkade bifall till reservationen och i hans anförande
instämde en lång rad ledamöter, bl.a. högerns Elsa Ewerlöf och Märta
Boman, folkpartiets Brita Elmén och socialdemokraterna Märta Öberg, Ellen
Svedberg och Elsa Johansson.

Socialdemokraten Lisa Johansson hade begärt ordet med anledning av
Petterssons anförande. Hon instämde i Dicksons motion, men undrade över
Petterssons påstående att alla motionärer inte hade läst motionen innan de
hade skrivit under den och att han särskilt nämnde kvinnorna i detta sam-
manhang. Om det vore så illa att alla motionärer, duperade av Dickson, inte
hade läst vad de motionerade om uppmanade hon dem att lämna sin plats i
riksdagen. Hon sade vidare:

Så är det en annan sak som faktiskt har retat mig många gånger, inte bara i
Sveriges Riksdag, utan även i andra sammanhang. När det har råkat hända
att en del kvinnor ha gått upp i en fråga, då vädra omedelbart männen –
att det här måtte vara någon kvinnosaksfråga eller något sådant. Jag har
verkligen inte givit mig tid att räkna efter hur stor procent kvinnor som
voro med på denna motion. När vi nu tyckas vara rätt många som ha skri-
vit på motionen, ja, då vädrar man omedelbart att motionen liksom inte
skulle ha det värde som den annars skulle ha, om det hade varit lika många
män.

När vi ha debatter här i riksdagen och vi gå och titta på listan över
talare, då kunna vi räkna till kanske 28 eller 30 män som ha begärt ordet
utan att någon kvinna har begärt ordet däremellan, men inte faller det oss
kvinnor in att säga: Det här måste vara en maskulin fråga i högsta grad.
Nej, vi låta er prata så mycket ni vilja.89

Hon medgav vidare att Dickson var charmig, men att han inte hade duperat
henne till att skriva under motionen. Det hade hon gjort därför att hon
instämde i den. Efter ytterligare några genmälen avslutades debatten och
kammaren röstade för utskottets hemställan.90 Också första kammaren rös-
tade ner motionerna.

89.  AK:s protokoll 1952, band 1, nr 6, s 54.
90.  AK:s protokoll 1952, band 1, nr 6, s 38–58.
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Denna ton gentemot kvinnorna har jag inte funnit i riksdagens debatter
före andra världskriget. Kvinnorna, och i det här fallet socialdemokraten Lisa
Johansson, drog sig dock inte för att påtala det olämpliga i männens syn på
dem.91 Som vi såg accepterade inte heller vissa män tonen gentemot kvin-
norna. Många fler kvinnor invaldes i riksdagen efter andra världskriget och
många nya borgerliga kvinnor tillkom. Kanske fogade sig kvinnorna inte lika
lätt i riksdagskulturen och männen provocerades av detta.

1962 – Ett år under andra skördetiden

I 1962 års riksdag hade kvinnornas antal ökat. Det fanns nu totalt 47 riks-
dagskvinnor och 31 av dem var socialdemokrater, varav sex satt i första kam-
maren. Högerns kvinnor var åtta och två av dem satt i första kammaren.
Folkpartiet hade tre i första kammaren och fyra i den andra. Gärda Svensson
var fortfarande ensam centerkvinna och hon satt i första kammaren. Kvin-
norna sågs i kamrarnas talarstolar vid nära 300 tillfällen. Folkpartisterna Brita
Elmén, Margareta Nordström och Ingrid Segerstedt Wiberg (förstereservant i
konstitutionsutskottet) var tillsammans med socialdemokraten Nancy Eriks-
son de mest aktiva. De debatterade omkring tjugo gånger vardera. Även
under denna riksdag var det några socialdemokratiska kvinnor som tillsam-
mans med en högerkvinna sällan talade. Nio av dem debatterade ingen fråga
och elva talade i ett eller två ärenden. De övriga kvinnorna debatterade nära
tio frågor var.92

Under 1962 års riksdag var det skolväsendet, hälso- och sjukvården samt
arbetsmarknadspolitiken ledamöterna ägnade mest tid.93 Utbildningsfrågorna
hade blivit de allra viktigaste för kvinnorna, men så var det ju också året för
den stora skolreformen. Dessutom var sex av kvinnorna lärare och det gjorde
dem antagligen särskilt engagerade. Socialpolitiken var det andra stora områ-
det följt av löne- och arbetsfrågorna och kultur och fritidsfrågorna. Utöver
detta debatterade kvinnorna ett tjugotal andra politikområden. Deras enga-
gemang i kvinnofrågor hade minskat något i jämförelse med 1952 års riksdag,
medan intresset för handikappfrågorna hade ökat och barn- och ungdomsfrå-
gorna var fortfarande viktiga.94

91.  Jmf: ”Kvinna eller Västerbottning? Av Ragnhild Sandström” (Idun 1956:11), i Tidnings-
klippsamlingen, (Riksdagen), Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibli-
otek (GUB); Stellan Rosén, ”Ragnhild Sandstöm”, i Det var så vi började. Liberala
kvinnor, Ruth Hamrin-Thorell (red), Stockholm 1979, s 84f; Ingrid Segerstedt Wiberg,
”Kvinnorna och folkpartiet”, i Kvinnors röst och rätt, Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lind-
ström & Gunvor Stenberg (red), Stockholm 1969, s 175; Ann-Katrin Hatje, 1999, s 236ff.

92.  FK:s och AK:s protokoll 1962.
93.  Riksdagstrycket 1962.
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Under denna riksdag deltog kvinnorna oftare i de långa debatterna än
tidigare. De var också fler i debatterna. Vid ett 30-tal tillfällen deltog många
kvinnor i en och samma debatt och i några ärenden deltog fem till tio kvin-
nor. Till skillnad från tidigare var dock kvinnorna i regel varandras motstån-
dare under denna riksdag och socialdemokraterna Nancy Eriksson, som var
allmänna beredningsutskottets ordförande, samt statsrådet Ulla Lindström
var oftast de andra kvinnornas motståndare. Eriksson fick försvara sitt
utskotts behandling av olika frågor och Lindström stod till svars för regering-
ens politik. Vid något tillfälle svarade hon på interpellation.95

Också under denna riksdag deltog kvinnorna i remissdebatten. Tio kvin-
nor ställde upp och denna gång deltog även några socialdemokrater. Debat-
ten i andra kammaren inleddes på förmiddagen den 23 januari 1962 och efter
middagspausen kom den första kvinnan, Nancy Eriksson, in i debatten. Hon
var i stort sett nöjd med regeringens budget eftersom skolan skulle reformeras
och folkpensionen höjas. Budgeten inkluderade också en aktiv familjepolitik
med, t.ex. förlängd moderskapsförsäkring och de handikappade skulle få det
bättre, men Eriksson vill ha mer. Hon ville att tandvårdsförsäkringen skulle
förbättras, speciellt för mödrarna. Hon ville ha en lösning på frågan om vår-
den av barnen eftersom daghem skulle lösa framför allt de ensamma mödrar-
nas problem. Därtill ville hon att regeringen skulle verka för billiga bostäder.
I sitt anförande krävde hon dessutom att få veta vad det var i budgeten som
högern var missnöjd med och hon var särskilt nyfiken på vad kvinnorna
tyckte.

Högerns Karin Wetterström anknöt senare till Erikssons anförande och
presenterade högerns alternativ i bl.a. familjepolitiken och hon diskuterade
även hemsamariter för de äldre. Eriksson gav sig inte eftersom hon ville veta
vad högern ville offra i budgeten för att genomföra sina förslag och Wetter-
ström återkom med förklaringar. Eriksson krävde därtill högerns åsikt i dag-
hemsfrågan. Folkpartisten Ingrid Gärde Widemar deltog också i debatten
och efterlyste en jämställd pensionsrätt och service till kvinnor som arbetade
utom hemmet. En stund senare kom socialdemokraten Sigrid Ekendahl in i
debatten då hon anknöt till några tidigare inlägg om arbetsmarknadspoliti-
ken som diskuterat Sveriges arbetskraftsreserv. Hon menade att det var
meningslöst att tala om arbetskraftsreserven på grund av att den enda som
fanns utgjordes av kvinnor som med enkla medel, exempelvis daghem, kunde
lösgöras från hemmen för förvärvsarbete. Hon kritiserade dessutom Wetter-
ström för hennes syn på de arbetande mödrarna och menade att vad än
högern tyckte så fanns det mödrar som måste arbeta och vården av deras barn

94.  FK:s och AK:s protokoll 1962.
95.  Ibid.
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måste lösas. Högerns Astrid Kristensson följde direkt efter och försvarade
Wetterström och menade att barnen inte skulle vara utan uppsyn, utan skötas
i hemmet av en barnflicka. Ekendahl genmälde att barn vårdades bäst på dag-
hem! Astrid Kristensson hade talat om arbetsmarknadspolitiken i sitt anfö-
rande och civilministern och socialdemokraten Sigurd Lindholm svarade på
hennes och de andra kvinnornas frågor om kvinnans roll inom arbetsmark-
nadspolitiken.

Dagen efter kom socialdemokraten Elsa Lindskog in i remissdebatten
och hon ville liksom Nancy Eriksson ha mer pengar till barnfamiljerna,
medan partikamraten Gunnel Olsson ville lösa problemen i bostadsförsörj-
ningen. Därefter utvecklade sig diskussionen till en partiledardebatt och först
långt senare fick folkpartisten Brita Elmén ta sin partikamrat Gärde Widemar
i försvar i ordväxlingen om barnfamiljerna med Eriksson. I första kammaren
deltog endast två folkpartikvinnor, Ruth Hamrin-Thorell och Margareta
Nordström, i remissdebatten men också de anknöt till familjepolitiken.

Statsrådet Ulla Lindström och hennes partikamrat Inga Thorsson i samtal i kamma-
ren 1957.
Källa: Kvinnors röst och rätt, Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström & Gunvor Sten-
berg (red), Stockholm 1969, s 167.



Från isolering till integrering

174

Hamrin-Thorell önskade sig överhuvudtaget en kvinnovänligare politik av
regeringen.96 Även i denna remissdebatt tog kvinnorna upp de frågor de
ägnade sig främst åt under riksdagsåret. De var emellertid inte längre lika iso-
lerade i debatten och det kommer även visas nedan.

Utbildningen hade blivit det viktigaste arbetsområdet för kvinnorna och
de debatterade fyrtio olika utbildningsfrågor och liksom tidigare innefattade
detta område olika nivåer i utbildningssystemet, men också studentfrågor och
forskningsfrågor. Den viktigaste debatten var dock reformering av den obli-
gatoriska skolan och i den deltog flera av kvinnorna.

Andrakammardebatten om skolreformen inleddes på förmiddagen tisda-
gen den 22 maj 1962 och var inte slut förrän under onsdagen då kammaren
antog propositionen om grundskolereformen. Ett förslag om sammanhållna
klasser i grundskolans högstadium debatterades, men diskussionen kom
främst att gälla differentieringen av elever och lärokurser på den nya skolans
högstadium. Under de båda dagarna deltog många riksdagsledamöter i dis-
kussionen, varav nio var kvinnor och fem av dessa var lärare. Socialdemokra-
ternas Elvira Holmberg, Mary Holmqvist, (folkskolläraren) Lena Renström-
Ingenäs, (folkskolläraren) Gunnel Olsson och Teckla Torbrink var i allt
väsentligt nöjda med propositionen, men hade invändningar i detaljfrågor.
De kom att försvara förslaget mot de borgerliga kvinnornas klagomål.
Högern var mest kritisk till propositionen och både läraren Eva Karlsson och
Stina Gunne argumenterade för partiets reservation mot reformen. De före-
språkade mer differentiering på högstadiet. Läroverksadjunkten Blenda
Ljungberg representerande högern höll också ett långt kritiskt anförande i
den kortare förstakammardebatten.97

Liksom tidigare var socialpolitiken ett stort kvinnoområde. I trettio soci-
alpolitiska debatter fanns en eller fler kvinnor med och sju deltog i den stora
debatten om allmän försäkring och i de mindre ärendena angående handi-
kappfrågor och åldringsvården. En av de för denna studie intressantare social-
politiska debatterna är kanske behandlingen av frågan om bidrag till
barnstugor där många av kvinnorna deltog.

I remissdebatten hade flera av kvinnorna tagit upp barnstugefrågan och
de borgerliga och socialdemokratiska kvinnorna var oense. Socialdemokraten
Sigrid Ekendahl hade motionerat om en utredning av barnstugorna och hen-
nes partikamrater Rosa Andersson, Hans Hagnell, Valter Kristensson och
Svante Lundkvist hade undertecknat motionen. Hon hade väckt frågan om

96.  FK:s protokoll 1962, band 1, nr 3 s 71f; nr 4, s 22f; AK:s protokoll 1962, nr 3, s 83–145; nr
4, s 3–119.

97.  FK:s protokoll 1962, band 3, nr 22, s 3–122; nr 23, s 7–37; AK:s protokoll 1962, band 4,
nr 22, s 3–174; nr 23, s 7–70.
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ytterligare åtgärder för tillsyn av barn till förvärvsarbetande mödrar och stats-
utskottet hade behandlat motionen välvilligt. Ekendahl hävdade att det var av
värde både för samhället att kvinnor kunde gå ut på arbetsmarknaden, och
för kvinnorna som gavs valmöjligheter. Hon var nöjd med att utskottet öns-
kade att stödet till barnstugorna skulle öka väsentligt, men ansåg att stödet
ändå inte räckte till. Hon kunde se att statsrådet Ulla Lindström som satt i
kammaren nickade åt detta uttalande. Utskottet hade uttalat att de ville ha en
skyndsam översyn av barnstugorna och Ekendahl hoppades på att hon redan
året efter skulle få se en proposition.

Nancy Eriksson följde därefter. Hon redogjorde för allmänna bered-
ningsutskottets behandling av en rad motioner i frågan och gladde sig åt att
de partipolitiska motsättningarna hade lyst med sin frånvaro i hennes utskott.
Det hade behandlat motioner i ämnet från alla partier utom socialdemokra-
terna och önskade sig en skyndsam utredning i barnstugefrågan. Ulla Lind-
ström kunde avisera att kanslihuset redan hade förberett arbetet med att
kartlägga behovet av och resurserna till en sådan reform.98 Behovet av kvinnor
på arbetsmarknaden var stort och det ställde krav på en lösning av problemen
kring barntillsynen.

Socialdemokraten Evert Svensson var inte imponerad av frågans behand-
ling eftersom han ville sätta barnen i förgrunden och vädjade att en utredning
också skulle undersöka hur barnen påverkades av daghemsvistelsen. Barnens
bästa måste, enligt honom, ställas före samhällets bästa. Nancy Eriksson
besvarade Svensson direkt och upplyste honom om att vissa kvinnor måste
arbeta vare sig han ville det eller inte, och dessa behövde daghemsplatser.
Svensson svarade att påverkan på barnen ändå borde utredas. Sigrid Ekendahl
meddelade att hon inte ville tvinga kvinnor ut på arbetsmarknaden utan
endast fylla ett behov som redan fanns. Högerns Ernst Staxäng höll i stort
med Svensson, men upplyste honom om att statsutskottet hade behandlat
barnfrågan. Efter honom kom dock folkpartiets Brita Elmén in i debatten
därför att hon kände sig manad att svara på Svenssons uttalande. Hon upp-
manade honom att inte kasta skulden på de arbetande mödrarna för att det
fanns missanpassade barn och hon instämde i allt väsenligt med vad Eriksson
och Ekendahl sagt i sina anföranden. Andra kammaren biföll därefter utskot-
tets hemställan. I första kammaren bifölls den utan debatt.99

98.  Ulla Lindström tycks ha haft ett nära samarbete med de socialdemokratiska kvinnorna i
riksdagen vilket också Mikael Sjögren har noterat. Se: Mikael Sjögren, i Historisk tid-
skrift, 2003, s 22f.

99.  AK:s protokoll 1962, band 3, nr 17, s 15–24. Se t.ex: Ann-Katrin Hatje 1974, s 77–80;
Ann-Katrin Hatje 1999, s 233f, 236–239; Se också folkpartiets kvinnoförbunds behand-
ling av frågan i: Louise Drangel, 1984, s 375ff.
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Löne- och arbetsfrågorna hängde fortfarande med som viktiga arbetsom-
råden för kvinnorna och arbetsmiljöfrågor, deltidsarbete och arbetsrätten
debatterades. Under denna riksdag avskaffades nattarbetsförbudet för kvin-
nor och dessutom fick kvinnorna se riksdagen genomföra lagen om lika lön
för kvinnor och män. I slutet av maj 1962 debatterades i andra kammaren frå-
gan om ratifikation av Internationella arbetarorganisationens konvention
angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde.100 Regeringen
hade föreslagit att Sverige skulle anta konventionen och andra lagutskottet
hemställde att riksdagen skulle bifalla propositionen. Utskottet hade också
behandlat några motioner i ämnet som ville påskynda implementeringen av
konventionen, men ansåg att det var en fråga för arbetsmarknadens parter
och avstyrkte förslaget. Samtliga borgerliga utskottsrepresentanter hade reser-

100.  För en utförlig beskrivning av ärendets utveckling se: Irma Irlinger, TCO och kvinnorna.
Tidsperioden 1944–1974. Studie av TCOs och SIFs arbetsmarknadspolitik och behandling
av principen lika lön för lika arbete. Uppsala 1990, s 121–144.

I sammanbindningsbanan mellan första och andra kammaren kunde ledamöterna
ta en nypa luft under riksdagsdebatterna. Här ser vi socialdemokraten Gunnel Ols-
son, folkpartiets Cecilia Nettelbrantd, socialdemokraten Lena Renström-Ingenäs
och folkpartiledaren Gunnar Hellén uppställda inför kameran.
Källa: Riksdagen genom tiderna, Herman Schück, Göran Rystad, Michael F. Metc-
alf, Sten Carlsson & Nils Stjernquist (red), Stockholm (2:a upplagan) 1992, s 261.
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verat sig därför att de ville att staten, som förhandlingspart på arbetsmarkna-
den, skulle verka för arbetsvärderingar och genomföra likalönekonventionen.
Bland dem fanns folkpartiets Ruth Hamrin-Thorell och Margareta Nord-
ström, centerpartiets Gärda Svensson samt högerns Karin Wetterström.

Wetterström inledde också debatten med att förklara skälen till reserva-
tionen. Hon var lycklig över att riksdagen äntligen var beredd att anta kon-
ventionen, men hon var besviken över utskottets negativa inställning till
arbetsvärderingssystemet inom den statliga sektorn. Hon påpekade att kon-
ventionen innehöll en paragraf som uppmanade till arbetsvärdering och
kunde därför inte förstå utskottets ställningstagande. Centerpartiets Harry
Wahrendorff upprepade i stort Wetterströms påpekanden och yrkade också
bifall till reservationen. Folkpartiets John Andersson menade att det viktiga
kanske inte var att Sverige skulle underteckna likalönekonventionen utan
genomföra den och därför stod han också bakom reservationen. Hans parti-
kamrater Brita Elmén och Einar Rimmerfors instämde i hans anförande.

Liksom tio år tidigare deltog en kommunist i debatten och Henning
Nilsson uttalade sin och partiets tillfredsställelse över att Sverige skulle ratifi-
cera konventionen. Kommunisterna hade nämligen kämpat för det sedan
1948 då de skrev den första motionen i ämnet. Socialdemokraternas Sigrid
Ekendahl gladde sig också åt att äntligen få se konventionen påskriven, men
påpekade att det viktiga var att likalöneprincipen förverkligades på arbets-
marknaden och menade att det var upp till arbetsmarknadens parter och inte
riksdagen. Hon yrkade därför bifall till utskottets förslag. Karin Wetterström
anmärkte att det enda reservanterna vill ha var en utredning och inga tvångs-
åtgärder. Högerns Astrid Kristensson höll med henne och undrade om inte
löntagarorganisationerna missuppfattat reservationen. Socialdemokraten Ast-
rid Bergegren, som yrkade bifall till utskottets förslag, satte däremot sin tilltro
till arbetsmarknadens parter. Kammaren röstade strax senare med knapp
majoritet ja till utskottets förslag och det gjorde också första kammaren.101

Här ställde de socialdemokratiska kvinnorna det för partiet så viktiga samar-
betet med fackföreningsrörelsen före kvinnointresset.102

101.  AK:s protokoll 1962, band 4, nr 24, s 127–138.
102.  Se vidare: Ylva Waldemarson, 2000, kapitel 5; Louise Drangel, 1984, s 371–375; Yvonne

Hirdman, 2001, kapitel 1; Christina Carlsson Wetterberg, ”…inga kvinnofrågor existe-
rar… Kvinnoorganisering inom den tidiga arbetarrörelsen”, i Arbetarhistoria, Meddelan-
den från arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek, nr 44–45, 4/1987–1/1988; Torsten Svensson,
Socialdemokraternas dominans, En studie av den svenska socialdemokratins partistrategi,
Uppsala 1994, s 49–58.
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Några dagar senare, den 29 maj 1962, inleddes debatten om ändring i
arbetarskyddslagen. Andra lagutskottet hade behandlat en proposition angå-
ende avskaffandet av de särskilda bestämmelserna om nattvila för kvinnor.103

I fortsättningen skulle samma regler gälla för både män och kvinnor. Två
motionärer, socialdemokraterna John Ericsson och Rune Carlstein, ville att
riksdagen skulle avslå propositionen och istället ändra i dispensgivningen
beträffande kvinnors nattarbete, men utskottet yrkade bifall till propositio-
nen. Carlstein inledde debatten med att förklara varför han var motståndare
till ändringarna i arbetarskyddslagen. Han ansåg att det skulle innebära ett
steg bakåt i kampen för bättre arbetsförhållanden och vädjade till riksdagen
att tänka på hemmen och barnen. I hans anförande instämde hans partikam-
rat Nancy Eriksson.

Carlstein följdes i debatten av reservanten och socialdemokraten Olof
Nilsson som förklarade att också han redan i utskottet hade yrkat avslag på
propositionen med tanke på hemmen och barnen. Han hade mött motstånd
framför allt från kvinnorna som kunde offra nästan vad som helst för att
vinna likställighet med männen enligt Nilsson. Folkpartiets Einar Rimmer-
fors ville inte lägga sig i fejden inom socialdemokraterna, men förklarade skä-
len till att utskottet hade godtagit propositionen. Den syftade nämligen inte
till att försvaga arbetarskyddslagen utan endast till att avskaffa särbestämmel-
serna.

Socialdemokraten Gördis Hörnlund, som hade erfarenhet av textilarbe-
terskornas förhållanden, höll med motionärerna och yrkade bifall till deras
förslag. Olof Nilsson raljerade över att Einar Rimmerfors hade fallit för, den
socialdemokratiske socialministern, Torsten Nilssons och socialdemokraten
Sigrid Ekendahls charm. Rimmerfors svarade dock att han minsann tagit
hänsyn till fakta. Socialdemokraten Rosa Andersson var förvånad över Hörn-
lunds inställning i frågan eftersom alla steg mot att jämställa kvinnor med
män på arbetsmarknaden var eftersträvansvärda och hon påpekade också att
många yrkesgrupper, som dominerades av kvinnor, redan arbetade på nät-
terna. Folkpartiets Brita Elmén, som inte hade tänkt lägga sig i debatten, tog
därefter till orda och påpekade att det fanns ett generellt nattarbetsförbud och
att nattarbete borde minimeras både för män och kvinnor. Hon menade att
all särlagstiftning arbetade mot kvinnorna. Flera talare hade efterlyst Sigrid
Ekendahl i debatten och det var hon som avslutade den. Hon påpekade också
att det redan fanns ett generellt nattarbetsförbud och att särlagstiftningen var

103.  För en beskrivning av lagens tillkomst se: Christina Carlsson Wetterberg, ”Nattarbets-
förbud för kvinnor. Skydd eller diskriminering?”, i Arbetets historia, 1993:6, s 99–113.
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mogen att avskaffas. Därför yrkade hon bifall till utskottets hemställan och
kammaren biföll den också.104 Riksdagen antog lagen om att slopa nattarbets-
förbud för kvinnorna. En lag som vissa kvinnopolitiker hade kämpat för i
åratal.

Ett nytt viktigt politiskt arbetsområde för kvinnorna var kultur- och fri-
tidsfrågorna och kvinnorna deltog i en lång rad ärenden rörande exempelvis
arkiven, biblioteken, museerna och konsten samt kursverksamhet, semester-
hem, ferieresor och idrotten.

Riksdagsgrupperna och kvinnorna

I början av januari varje år konstituerades riksdagsgrupperna och då valdes
också förtroenderådet och övriga funktionärer (t.ex. sekreterare och kassör).
Grupperna sammanträdde oftast en gång i veckan under sessionerna och som
ordförande fungerade respektive gruppordförande utom i folkpartiet som till-
lämpade ambulerande ordförande. Under gruppmötena behandlades poli-
tiska ärenden av större vikt och oftast diskuterades frågor där skilda meningar
i partiet förekom, eller frågor som partiet inte ännu tagit ställning till. Dis-
kussionerna var i regel livliga, men grupperna eftersträvade konsensus i frågor
snarare än att votera fram ett beslut. Det var vanligt att partitaktik dryftades i
olika politiska frågor. På mötena informerades även partigruppen om arbetet
i utskotten och förhållandet mellan grupperna och partiets företrädare i
utskotten var gott. Det fanns inget krav på att vara medlem i en partigrupp,
men det togs för givet att ledamöterna anslöt sig till sin grupp. Som tidigare
berörts var inte partigruppernas beslut formellt bindande för medlemmarna,
men partidisciplinen var strikt och när öppen omröstning infördes 1925 blev
det mycket lättare för partigrupperna att disciplinera sina medlemmar. Dis-
kussionerna hölls dock hemliga. Efter hand skärptes disciplinen i politiskt
viktiga frågor, men i de mindre viktiga kunde den lättas. Det var speciellt
vanligt att disciplinen var mindre sträng i kulturfrågor, skol- och ungdoms-
frågor, trafikfrågor och frågor av lokal och regional natur.105

De fem riksdagsgrupperna utvecklades mycket lika under tvåkammarti-
den, men regeringspartiernas och oppositionspartiernas gruppmöten hade
dock vissa skillnader. Inom den socialdemokratiska gruppen kunde regering-
ens arbete kontrolleras och här dryftades ofta propositioner, men mycket säl-
lan motionsförslag. De andra grupperna diskuterade för det mesta
partimotioner.106 Den socialdemokratiska riksdagsgruppen var den första par-
tigruppen att anta stadgar 1915, medan de andra grupperna fick stadgar under

104.  AK:s protokoll 1962, band 4, nr 26, s 32–46.
105.  Pär-Erik Back, 1966, s 124–131; Magnus Isberg, 1992, s 17; Nils Stjernquist, 1996, s 121.
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1960- och 1970-talen. Den socialdemokratiska riksdagsgruppens arbetsord-
ning syftade till sammanhållning och en gemensam hållning i de politiska
frågorna. Det som dryftades på gruppens möten fick inte återges. Därutöver
skulle de enskilda ledamöterna anmäla motioner och interpellationer till för-
troenderådet innan dessa presenterades i riksdagen.107

De socialdemokratiska kvinnorna var förhållandevis overksamma i sin
riksdagsgrupp under perioden fram till 1945. Det var oftast Olivia Nordgren,
Nelly Thüring och Agda Östlund som tog till orda på gruppmötena. Hildur
Alvén som satt i riksdagens andra kammare åren 1937 till 1948 anslöt sig också
till den aktiva gruppen. Endast vid något enstaka tillfälle föredrog en kvinna
ärenden på gruppmötena, men när de tog till orda var det både i kvinnorela-
terade frågor och andra politiska frågor. Vid några tillfällen stöttade de varan-
dra i gruppens diskussioner och då gällde det kvinnoarbetsfrågan, pension
och lönefrågan.108

Före andra världskriget hade kvinnorna små möjligheter att påverka
socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds arbete. Olivia Nordgren
var den första kvinnan att ta plats i ett förtroenderåd, men hon invaldes inte
förrän 1940 och hon hade då suttit femton år i riksdagen. Hon var ledamot
till 1952 då hon utträdde ur riksdagen. Innan Nordgren invaldes inbjöds dock
kvinnorna vid vissa tillfällen till förtroenderådets möten och trots att de inte
hade någon representation valdes de ibland till olika uppdrag av rådet.109 När
Nordgren invaldes blev det lite lättare för henne att bevaka kvinnornas områ-
den och det tycks som om att det blev vanligare att kvinnorna valdes till olika
uppdrag. Nordgren föredrog utskottsbehandlingen av vissa motioner och
lyckades dessutom initiera diskussioner i för henne viktiga sakfrågor.110

Efter andra världskriget hade Olivia Nordgren större framgångar i för-
troenderådet då hon vid flera tillfällen lyckades påverka partiets politik fram-
för allt i ekonomiska frågor.111 Anna Sjöström-Bengtsson blev den andra
kvinnan i socialdemokraternas förtroenderåd när hon invaldes 1951, efter nära

106.  Pär-Erik Back, 1966, s 124–129; Magnus Isberg, 1992, s 31–38. För utförliga studier av
förhållandet mellan regering och riksdagsgrupp i Sveriges riksdag se t.ex: Elis Håstad,
Partierna i regering och riksdag, Stockholm 1949; Vad gör partierna i riksdagen? – mål,
strategi och arbetsformer, Stockholm 1969.

107.  Nils Stiernquist, 1996, s 170; Leif Andersson, Beslut(s)fattarna. Socialdemokratiska riks-
dagsgruppen 100 år, Stockholm 1996, s 235.

108.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 22/2 1926, 14/1 1928, 3/4 1930, 8/4 1937
och 27/3 1939, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a 3–4 (film nr 4), (ARAB).

109.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds protokoll 1/2 1926, 11/2 1930 och
23/3 1935, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AI:a 2–3 (film nr 1), (ARAB).

110.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds protokoll 20/1 1943, 24/2 1943, 23/
11 1944 och 16/5 1945, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AI:a 3–4 (film nr 1),
(ARAB).
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tio år i riksdagen. Elsa Johansson avlöste Nordgren som ledamot i förtroende-
rådet 1953 och hon utträdde 1956, då hon slutade sin riksdagstid. Hon avlöstes
i sin tur av Lisa Johansson som satt i förtroenderådet till 1964. Ingeborg Carl-
qvist invaldes 1959 och blev kvar till 1968. Kvinnorna blev tre i och med Tekla
Torbrinks inval 1961, men hon utträdde redan tre år senare, innan hon avslu-
tat sin riksdagstid. Därefter var kvinnorna endast två igen. Anna Greta Skantz
invaldes 1965 och Lisa Mattsson 1969. Nordgrens efterträdare var mindre
långvariga i förtroenderådet och lyckades inte lika ofta som hon påverka
rådets beslut, men också de var framgångsrika vid några tillfällen.112

Kerstin Hesselgren hade en mycket aktiv roll i den folkpartistiska parti-
gruppen. Hon deltog ofta i gruppens överläggningar och ibland var hon dess-
utom inledare av vissa diskussioner. I slutet av sin riksdagstid, åren 1939–44,
rapporterade hon också från andra lagutskottets arbete i sin egenskap av vice
ordförande. Det konstaterades att Hesselgren skulle bli saknad i gruppen, när
det stod klart att hon skulle sluta sin riksdagsperiod.113 De andra folkparti-
kvinnorna var inte lika aktiva som Hesselgren, men de var inte heller lika
långvariga i riksdagen och hann kanske inte etablera sig i partigruppen.
Hanna Rydh Munck af Rosenschöld var dock under sina två år i riksdagen
nästan lika aktiv som Hesselgren och liksom Hesselgren hade hon ett brett
politisk register. Hon framträdde också ibland som föredragande i olika frå-
gor.114

Under efterkrigstiden blev det vanligare att de socialdemokratiska kvin-
norna tog till orda på gruppmötena och det var inte endast Olivia Nordgren
som talade. De blandade sig i många olika politikområden och var särskilt
aktiva i kvinnofrågorna. Hildur Alvén och Ulla Alm, senare Lindström, var
mycket aktiva inom partigruppen. Lindström debatterade ofta på gruppmö-
tena redan som riksdagsledamot, men blev inte oväntat mycket mer aktiv då
hon blev minister. Liksom de andra ministrarna föredrog hon propositioner
och fick stå till svars för regeringens politik inför partikamraterna.115 Från och
med 1950-talet talade för det mesta någon kvinna på de socialdemokratiska
gruppmötena och de mest framträdande var Nancy Eriksson och Inga Thors-

111.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds protokoll 23/10 1946, 28/5 1947, 4/5
1949, 7/3 1950 och 20/2 1951, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AI:a 4 (film nr
1), (ARAB).

112.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds protokoll 3/2 1959, 22/11 1960, 7/11
1961 och 20/1 1970, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AI:a 5–6 (film nr 1),
(ARAB).

113.  Folkpartiets riksdagsgrupps protokoll 29/11 1944, i Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, AI: 1,
(RA).

114.  Folkpartiets riksdagsgrupps protokoll 1937–44, i Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, AI: 1,
(RA).
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son. De stöttade också varandra i exempelvis frågor angående arbetskonflik-
ter, skattefrågor, mödrahjälp, sjukförsäkring, butiksstängningslagen och
likalönefrågan.116 Under perioden var det inte heller ovanligt att kvinnorna
visade sitt missnöje på gruppens möten med den förda politiken och den
stora stötestenen var atomvapenfrågan. Regeringskoalitionen med bondeför-
bundet väckte också missnöje eftersom kvinnorna förlorade sin minister, Hil-
dur Nygren. Den låga kvinnorepresentationen i olika samhällsorgan väckte
ogillande.117 I denna fråga var dock inte kvinnorna ense därför att vissa ville
lasta kvinnorna för den låga representationen, medan andra menade att par-
tiet borde ta större ansvar för att få med kvinnorna i politiken.118

En incident i mitten av 1950-talet illustrerar hur nya riksdagsledamöter
ogillade socialdemokratiska riksdagsgruppens hantering av utskottsplace-
ringen. Nancy Eriksson hade skrivit ett brev till förtroenderådet den 7
december 1954. Hon var missnöjd med suppleanternas möjligheter att delta i
utskottsarbetet och deras möjligheter att avancera till ordinarie medlemmar.
Hon ville att suppleanternas ställning skulle diskuteras i gruppen, men Gösta
Skoglund, andrakammarledamot för Västerbottens län 1941–70, sedermera
kommunikationsminister, fick i uppdrag att förklara för Eriksson hur princi-
perna för utskottsplaceringen såg ut och suppleanternas ställning. Den 10
januari 1955 tog Eriksson ändå upp frågan på gruppmötet. Hon befarade att
en del nya ledamöter aldrig skulle bli ordinarie utskottsledamöter och inte
heller skulle få sitta vid bordet i utskotten. I diskussionen mötte hon oförstå-
ende kolleger. Finansminister Per Edvin Sköld menade att det inte fanns
något som hindrade de ordinarie medlemmarna i utskotten att samarbeta
med sina suppleanter och David Norman hade endast goda erfarenheter från
sitt utskott. Per Orgård påpekade att förutsättningen för att suppleanterna

115.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 5/4 1949, 1/7 1947, 31/1 1956, 28/2 1956,
6/3 1956, 24/4 1956, 4/3 1958, 16/2 1960, 14/2 1961, 16/5 1961, 6/3 1962, 14/5 1963, 22/10
1963, 10/3 1964, 2/3 1965 och 1/3 1966, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a
5–8 (film nr 4–5), (ARAB).

116.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 6/9 1951, 19/2 1952, 16/3 1954, 13/4 1954,
24/4 1956 och 11/3 1958, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a 5–7 (film nr 4–
5), (ARAB).

117.  Anna-Greta Nilsson Hoadly, Atomvapen som partiproblem. Sveriges socialdemokratiska
kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955–1960, Stockholm 1989; Gunnel
Karlsson, 1996, kapitel 5.

118.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 16/10 1951, 20/3 1956, 12/11 1957, 28/1
1958, 4/2 1958, 4/3 1958 och 22/7 1958, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a
5–7 (film nr 4–5), (ARAB).



Kvinnornas arbete och intressen i tvåkammarriksdagen

183

skulle få delta i arbetet var att de deltog vid sammanträdena, medan Emil
Ahlquist menade att svårigheterna snarare låg i att få suppleanterna att delta
och inte tvärt om.119 Som tidigare nämnts hade dock befordringsgången
reformerats 1949.

Under 1960-talet var en kvinna inblandad i gruppdiskussionerna vid vart
och vart annat socialdemokratiskt gruppmöte och det var inte ovanligt att fler
kvinnor debatterade samma fråga. Var det en kvinnofråga som togs upp
kunde de dominera vissa diskussioner. Nancy Eriksson var dock exceptionell.
Hon debatterade både stort och smått i riksdagsgruppen och det tycks som
hon var besvärande för regeringen, speciellt i kvinnofrågorna. Trots det fick
hon olika uppdrag och föredrog frågor på gruppmötena.120 Eriksson var inte
den enda kvinnan som vållade gruppen svårigheter. Under senare delen av
1960-talet var kvinnorna inte sena att vädra sitt missnöje med regeringens för-
slag vid gruppmötena och det skedde t.ex. i författningsfrågan, u-hjälpen,
kommunsammanslagningarna, regionalpolitiken, familjepolitiken, äkten-
skapslagstiftningen, och arvsrätten.121 Ofta var det de kvinnliga statsråden
Alva Myrdal och Camilla Odhnoff som råkade ut för missnöjet, men även
Eriksson råkade ut för kritik av de andra kvinnorna i sin egenskap av ledamot
i familjeskatteberedningen. En kvinna som hade motionerat i en skattefråga
tillsammans med några andra, bl.a. borgerliga ledamöter i sitt län, fick dock
veta att hon gått för långt. På ett gruppmöte tillrättavisades hon tillsammans
med de andra motionärerna av gruppordföranden Tage Erlander.122 Att kriti-
sera regeringen internt i gruppen gick tydligen bra, men att i riksdagen gå
mot en proposition tolererades inte. Liksom under tidigare år tycks det som
om de socialdemokratiska kvinnorna samarbetade väl i riksdagsgruppen och
även om de inte alltid var överens med varandra eller de kvinnliga minist-
rarna stöttade de ofta varandra i debatterna. De hjälpte varandra i frågan om
u-hjälpen, studiebidraget, ungdomsvården, högertrafiken, författningsfrågan,
gymnasieskolan, mellanölet, arbetssättet i riksdagsgruppen, valmanifest och
familjepolitiken.123 De unga ledamöter som invaldes i riksdagen under de

119.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåds protokoll med bilagor 7/12 1954
och 15/12 1954, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AI:a 5 och AI:b 7 (film nr 1–
2), (ARAB); Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 10/1 1955, i Socialdemokra-
tiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a 6 (film nr 4–5), (ARAB).

120.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 17/11 1964 och 11/5 1969, i Socialdemo-
kratiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a 8 och 11 (film nr 5–6), (ARAB).

121.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 23/11 1965, 24/1 1967, 11/4 1967, 14/2
1968, 22/10 1968, 30/10 1968, 11/5 1969 och 15/4 1969, i Socialdemokratiska riksdagsgrup-
pens arkiv, AII:a 8–11 (film nr 5–6), (ARAB).

122.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 11/5 1965, i Socialdemokratiska riksdags-
gruppens arkiv, AII:a 8 (film nr 5), (ARAB).
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sista åren av tvåkammarriksdagen var mycket ogenerade redan under sina för-
sta år i riksdagsgruppen. Birgitta Dahl, Anita Gradin, Lena Hjelm-Wallén
och Gertrud Sigurdsen var en grupp unga riksdagsledamöter som utmärkte
sig inom gruppen. Dahl talade i debatten angående folkpensionshöjning
redan i slutet av februari 1969, året för hennes inval och därefter deltog grup-
pen i ett tiotal debatter under sina två första år i riksdagen angående barn,
ungdomar, miljö, föräldrar och utbildning och ofta stöttade de varandra.124

Det befarades att det skulle bli tyst bland kvinnorna i folkpartiets parti-
grupp, när Kerstin Hesselgren avslutade sin riksdagskarriär, men hon efter-
träddes av ett par mycket aktiva kvinnor. Ragnhild Sandström som satt i
riksdagen åren 1945–60, Brita Elmén 1949–66, Gerda Höjer 1949–60 och
Margit Vinge åren 1949–60 kunde tillsammans axla Hesselgrens roll. Likt
Hesselgren var hennes efterträdare mycket aktiva i många olika politiska frå-
gor, både som föredragande och med inlägg i diskussionerna, även om de
inriktade sig mer mot kvinnofrågorna än Hesselgren gjort. De lyckades
påverka sin riksdagsgrupp och de stöttade många gånger varandra i politiska
frågor, eller så föreslog de varandra för olika uppdrag.125

Samtliga folkpartikvinnor var företagsamma i riksdagsgruppen under
1960-talet och Ruth Hamrin-Thorell som satt i riksdagen åren 1955–60, Ing-
rid Segerstedt Wiberg 1958–70 och Cecilia Nettelbrandt som invaldes i riks-
dagen 1961 hade framträdande roller i riksdagsgruppen. De redogjorde ofta
för frågor som behandlades i utskotten och de deltog träget i gruppens dis-
kussioner. De utsågs också till olika arbetsgrupper där de tillsammans med
partikamrater arbetade fram viktiga folkpartiförslag, partimotioner och par-
tistrategier.126

Gärda Svensson var, till skillnad från de socialdemokratiska och folkpar-
tistiska kvinnorna, mycket sparsam med sina inlägg vid bondeförbundets
riksdagsgrupps träffar, men då hon tog till orda skedde det inom olika poli-
tikområden och även i regeringsfrågan som diskuterades 1951. Svensson med-

123.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 14/2 1961, 5/12 1961, 16/1 1962, 5/12 1962,
2/4 1963, 27/10 1964, 23/2 1965, 10/1 1967, 24/1 1967, 21/11 1967, 6/2 1968, 19/11 1968, 24/
2 1970 och 21/4 1970, i Socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv, AII:a 7–12 (film nr 5–
6), (ARAB); Jmf: Mikael Sjögren, i Historisk tidskrift 2003, s 25.

124.  Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll 25/2 1969, 15/4 1969, 25/4 1969, 11/11
1969, 27/1 1970, 10/2 1970, 24/2 1970, 10/3 1970 och 21/4 1970, i Socialdemokratiska riks-
dagsgruppens arkiv, AII:a 11–12 (film nr 6), (ARAB).

125.  Folkpartiets riksdagsgrupps protokoll 28/2 1950, 21/3 1950, 11/10 1950, 20/11 1951, 17/4
1952, 9/12 1952, 30/3 1954, 22/4 1954, 17/4 1956 och 5/3 1957, i Folkpartiets riksdagsgrupps
arkiv, AI: 1–3, (RA).

126.  Folkpartiets riksdagsgrupps protokoll 1960–70, i Folkpartiets riksdagsgrupps arkiv, AI: 4–
6, (RA).
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delade ibland riksdagsgruppen om kvinnoförbundets önskemål och arbete.127

Under 1950-talets andra hälft blev det lite vanligare att kvinnorna, och då
framför allt Margret Nilsson, tog till orda på gruppmötena och de engagerade
sig i fler politikområden i gruppen än i kammaren.128 Att döma av förtroen-
derådets protokoll var dock kvinnorna passiva i detta forum.129 Antagligen
nöjde sig bondeförbundets ledning med att alltid ha en kvinna i partigrup-
pens förtroenderåd, men att denna kvinna var integrerad i arbetet var sanno-
likt av mindre betydelse.

Vid ett tillfälle 1957, då kvinnoprästfrågan diskuterades i riksdagsgrup-
pen, tycks det dock som om Axel Hansson (i Rubbestad) gick för långt.
Gärda Svensson frågade honom varför han under kyrkomötet hade påstått att
landsbygdens kvinnor var mot kvinnliga präster, när kvinnoförbundet hade
uttalat sig positivt i frågan. Hansson svarade att tio till tjugo kvinnor i kvin-
noförbundets topp inte representerade landsbygdens kvinnor. Svensson fick
dock medhåll från en partikamrat, eftersom också partigruppen var för
kvinnliga präster.130

Riksdagskvinnorna i socialdemokratiska, folkpartistiska och bondeför-
bundsgruppen hade som vi sett ett bredare politisk register i sin riksdags-
grupp än de hade i riksdagens arbete. I kommunisternas partigrupp var det
under 1960-talets slut lika vanligt att kvinnorna arbetade med de familjepoli-
tiska frågorna som trafik- och försvarspolitik och att männen arbetade med
kvinnoarbetslösheten och barnbidragen.131

127.  Jmf: Sonja Fredgardh, ”Kvinnorna och centerpartiet”, i Kvinnors röst och rätt, Ruth
Hamrin-Thorell, Ulla Lindström & Gunvor Stenberg (red), Stockholm 1969, s 181.

128.  Centerpartiets riksdagsgrupps protokoll (regeringsfrågan) 1951, 10/5 1955, 31/1 1956, i
Centerpartiets riksdagsgrupps arkiv, Volym 1–2, (RB).

129.  Centerpartiets riksdagsgrupps förtroenderåds protokoll 1949–58, i Centerpartiets riks-
dagsgrupps arkiv, Volym 1, (RB).

130.  Centerpartiets riksdagsgrupps protokoll 21/10 1957, i Centerpartiets riksdagsgrupps arkiv,
Volym 2, (RB).

131.  Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp, bilaga till protokoll 30/11 1966, prelimi-
när plan för motioner avsedda att väckas vid 1966 års vårriksdag, arbets- och ärendeför-
delning inom vpk-gruppen, i Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupps arkiv, volym
1, ARAB. Jmf: ”Kvinnorna och vänsterpartiet kommunisterna”, i Kvinnors röst och rätt,
Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström & Gunvor Stenberg (red), Stockholm 1969, s
195.
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Sammanfattning och kommentarer

Som vi såg i det förra kapitlet motverkades kvinnorna i riksdagens rekryte-
ringssystem, men de försökte kompensera detta i sitt motionerande och i sina
kammaraktiviteter. Under perioden fram till 1945 skrev varje kvinna i genom-
snitt ett 30-tal motioner under sin riksdagstid och efter kriget till 1970 hade
deras motionerande ökat till ett 40-tal motioner. De borgerliga och kommu-
nisterna var mer aktiva än socialdemokraterna och kvinnorna i första kamma-
ren skrev fler motioner än andra kammarens kvinnor. De borgerliga
kvinnorna var mer aktiva motionärer än männen under hela perioden fram
till 1970. Efter 1945 skrev samtliga kvinnor fler motioner i genomsnitt än
männen. Slutsatsen blir att motionerande var ett viktigt instrument för kvin-
norna att väcka frågor i riksdagen. När de motionerade var det främst i social-
politiken och arbetsmarknadspolitiken fram till andra världskrigets slut, som
också Lundblad och Palme visat i sina studier, och inom kategorin arbets-
marknadspolitik var lönefrågorna den största delen. Därefter följde sjukvårds-
och utbildningsfrågor samt övriga frågor. Kvinnornas motioner tillhörande
kategorin övriga frågor berörde ofta privatpersoner och dessa motioner skrevs
framför allt av kvinnorörelsens ledande personer. Sven Ulric Palme menade
att kvinnorna i liten utsträckning ägnade sig åt att motionera i enskilda med-
borgares förhållanden. Privatpersoner vände sig inte till dem för att få hjälp
enligt Palme.132 Denna undersökning visar tvärtom att dessa motioner var en
stor del i deras motionerande och framför allt kvinnorörelsens frontfigurer
försökte hjälpa ett par kvinnor varje riksdag. Efter andra världskriget hade
kvinnornas arbetsområden blivit många fler, men socialpolitiken var jämte
utbildningen de viktigaste intresseområdena, vilket också Palme visade i sin
studie. Arbetsmarknadspolitiken och lönefrågorna kom därnäst. Efter kriget
var dock inte lönemotionerna lika dominerande. Kategorin övriga frågor var
fortfarande en stor del av kvinnornas motioner, men efter kriget berörde de
inte endast privatpersoners problem.

Palme undersökte däremot inte skillnaderna inom kvinnogruppen. Här
har vi sett att det fanns små skillnader mellan de borgerliga och socialistiska
kvinnornas motionerande fram till krigsslutet. Socialisterna motionerade
oftare inom familje- och socialpolitiken, medan de borgerliga ägnade fler
motioner åt löner. Efter andra världskriget fanns det inget utpräglat socialis-
tiskt intresseområde i motionerna, medan de borgerliga kvinnornas intresse-
områden var många: kultur- och fritids-, rätts- och sjukvårdsfrågor samt
bostads-, miljö- och skattepolitik, men framför allt utbildningsfrågorna och

132.  Sven Ulric Palme, 1969, s 85.



Kvinnornas arbete och intressen i tvåkammarriksdagen

187

de övriga frågorna. Under 1960-talet blev familjepolitiken dessutom ett bor-
gerligt intresse. Arbetsmarknadspolitiken och lönefrågorna var kvinnointres-
sen i Sveriges riksdag fram till 1940-talet då sjukvårdsfrågorna tillkom och
under 1950-talet utökades kvinnointresset med socialpolitiken.

Kvinnorna debatterade och interpellerade mindre än männen enligt
Lundblad och Palme. Jag fann små skillnader mellan de olika partierna i detta
avseende, men högerns kvinnor var mest aktiva fram till 1945 och efter kriget
var det kommunisterna som oftast interpellerade. Socialdemokraterna inter-
pellerade mycket sällan, medan vissa borgerliga kvinnor utmärkte sig under
tvåkammartiden som mycket aktiva.

I kamrarna bevakade kvinnorna fler arbetsområden än i sina motioner,
men även här dominerades deras arbete av arbetsmarknadspolitiken. Inom
området var det några år in på 1930-talet behörighetsfrågan som var viktigast,
men det var också vanligt att de debatterade löner, socialpolitik och rättsfrå-
gor. Under 1940-talet berörde de ofta barn- och ungdomsfrågorna och dessa
fortsatte att vara viktiga fram till 1960-talet. Kvinnorna utökade sina arbets-
områden i kamrarna efter andra världskriget, men även då stod socialpoliti-
ken, lönerna, rättsfrågorna och arbetsmarknaden främst. Under 1960-talet
blev det dessutom vanligt att de debatterade kultur- och fritidsfrågor och de
började också ta upp handikappfrågor. Det allra viktigaste området var dock
utbildningspolitiken. I internationella studier av kvinnoparlamentariker har
det visat sig att kvinnorna, likt de svenska, har haft ett större engagemang i
välfärdsfrågor i sitt arbete än t.ex. utrikespolitiken.

Kvinnornas politiska initiativ följde mycket väl kvinnorörelsens arbete.
De följde också den inrikespolitiska debatten i Sverige relativt väl. Under
mellankrigstiden då arbetsmarknaden, utbildningen, den ekonomiska krisen
och folkhemsbygget stod på den politiska dagordningen ägnade sig kvin-
norna åt dessa frågor och under kriget då beredskapspolitiken stod i fokus var
de aktiva inom detta område. Efter andra världskriget då välfärdsstaten bygg-
des ut var kvinnorna mycket ofta verksamma inom socialpolitiken.133 De bor-
gerliga kvinnorna ägnade sig åt att debattera finansieringen av välfärdsstaten
liksom deras manliga partikamrater gjorde. De var också företagsamma inom
arbetsmarknadspolitiken och utbildningsfrågorna som var så viktig under
efterkrigstiden. Kvinnornas fokus låg emellertid på kvinnoaspekterna inom
dessa frågor.

133.  Kvinnorna tycks också ha följt partiprogrammens svängningar i intresseområden. Jmf:
Lena Wängnerud, 1998, s 178.
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Inom vissa områden var de däremot inte aktiva under tvåkammarperio-
den. De motionerade och debatterade sällan försvars-, utrikes- och säkerhets-
politik och inte heller konstitutionella frågor. Det finns också några frågor
som har betraktats som kvinnointressen som riksdagskvinnorna ägnade
mycket lite riksdagstid: freds-, internationella och konsumentfrågor. En för-
klaring kan vara att de hade andra organ där de kunde diskuterade dessa frå-
gor, exempelvis fredsrörelsen och Hemmets Forskningsinstitut.

I Maria Oskarsons och Lena Wängneruds intervjuundersökning kring
riksdagsledamöternas intresseområden i politiken, åren 1985 och 1988, uppgav
kvinnorna att socialpolitik, miljö, ekonomi, decentralisering och utbildning
var kvinnointressen. Socialpolitik och utbildning var också kvinnointressen
under tvåkammarriksdagens tid. Till skillnad från 1980-talets kvinnor var de i
tvåkammarriksdagen mycket engagerade i arbetsmarknadspolitiken, medan
decentralisering, ekonomi och miljö var nya (kvinno)intressen i Sveriges riks-
dag. Lena Wängnerud har visat att riksdagens kvinnor på senare år har repre-
senterat kvinnors intressen och inkluderat kvinnofrågorna i politiken i sitt
riksdagsarbete.134 Det gällde också tvåkammarriksdagens kvinnor som förde
in kvinnofrågorna och -rörelsens arbete i riksdagen.

Då kvinnorna fick rösträtt och blev valbara till riksdagen fanns det vissa
politiker som var oroliga för hur de skulle förvalta sin nyvunna makt. De var
bekymrade över att kvinnorna i för hög grad skulle arbeta med kvinnofrågor i
riksdagen.135 De fick sina farhågor besannade eftersom riksdagskvinnorna
både i sina motioner och i sitt arbete i kamrarna ofta tog upp kvinnornas för-
hållanden i samhället. De gjorde sig till språkrör för kvinnorörelsen, -organi-
sationerna och -opinionen.136 Under mellankrigstiden minskade detta
engagemang, men i slutet av andra världskriget då välfärdsstaten skulle byggas
ut ökade det igen. Under 1950- och 1960-talen skrevs återigen färre motioner
med kvinnoaspekter och kvinnorna debatterade dessutom kvinnofrågorna
mer sällan. Orsaken är sannolikt att de utvecklade bättre strategier för att
påverka frågorna, vilket historikerna Christina Florin och Bengt Nilsson
visat.137 Under perioden fick regeringen också en kvinna. Ulla Lindström var

134.  Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 113–116. Jmf: Torild Skard & Elina Haavio-
Mannila, 1985, s 80; Hege Skjeie, ”The Rhetoric of Difference: On Women’s Inclusion
into Political Elites”, i Feminism and Politics, Volume II, Aldershot, Burlington, Singa-
pore, Sydney 2000, s 139.

135.  ”Farhågor och förhoppningar före 1919”, i Kvinnors röst och rätt, Ruth Hamrin-Thorell,
Ulla Lindström & Gunvor Stenberg (red), Stockholm 1969, s 21.

136.  Jmf: Gunnel Karlsson, 1996, s 333. Karlsson har visat att de socialdemokratiska kvinno-
förbundet gjorde sig till tolk för samtliga kvinnor i det socialdemokratiska partiet. Detta
kan jämföras med att riksdagskvinnorna gjorde sig till tolk för Sveriges kvinnor.

137.  Christina Florin & Bengt Nilsson, 2000.
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inte endast ”regeringens kvinna”, med historikern Mikael Sjögrens ord, utan
också som vi sett i riksdagsdebatterna ”riksdagskvinnornas minister”.138

Under mellankrigstiden var det oftast de borgerliga kvinnorna som tog upp
kvinnofrågorna, men under slutet av andra världskriget och åren direkt efter
ägnade sig socialisterna i lika hög grad åt dessa. Därefter var det återigen de
borgerliga som motionerade i kvinnofrågorna. I kamrarna är det svårare att se
skillnader mellan de borgerliga och socialisterna. Däremot ägnade sig vissa
kvinnor mer åt kvinnofrågorna än andra.

Kvinnorna var mindre aktiva i kamrarna än männen, men under perio-
den 1922–45 blev kvinnorna allt mer aktiva. Med tiden initierade de också allt
fler debatter genom motioner och interpellationer och de kom därigenom in
tidigare i debatterna. Det blev också allt vanligare att kvinnorna blev fler i
debatterna och de gjorde också fler inlägg i en och samma debatt. I kamrarna
var det vanligt att de stöttade varandra med inlägg och instämmanden, men
vid några tillfällen stod kvinnor från olika partier mot varandra i debatterna
och då var det främst högerns kvinnor som debatterade med de andra. Kvin-
norna blev fler i riksdagen efter andra världskriget och de blev också mer
aktiva. Vissa kvinnor, främst borgerliga, talare mycket ofta i riksdagens kam-
rar och dessa var i regel utskottsordförande, vice ordförande eller förstereser-
vanter i sina utskott. Fler och fler kvinnor deltog i samma debatter och i vissa
debatter kunde upp till tio kvinnor delta. De deltog också oftare i de långa
debatterna än tidigare. Mot den bakgrunden kan slutsatsen dras att de blev
alltmer integrerade i riksdagens arbete. Det var mycket vanligt att de stöttade
varandra i debatterna oavsett partitillhörighet, men med åren blev det allt
mindre förekommande och under 1960-talet blev det mycket ovanligt. Orsa-
ken var att parallellt med kvinnornas integration i riksdagen påverkades deras
samarbete av den hårdnande blockpolitiken.139

Riksdagsmännen var för det mesta positivt inställda till kvinnorna och
några män stöttade deras strävanden i riksdagen. I början av undersöknings-
perioden sågs riksdagskvinnorna generellt inte som legitima företrädare för
Sveriges kvinnor, men vissa män menade att riksdagen borde ta hänsyn till
kvinnoopinionen framför allt i kvinnofrågorna. När kvinnorna åberopade
kvinnorörelsen i debatterna blev det så småningom ett legitimt argument.
Direkt efter andra världskriget dök en ny ton upp gentemot kvinnorna och
vissa män visade öppet missnöje inför kvinnornas aktiviteter, men kvinnorna
stod upp mot dessa män i debatten. Efter andra världskriget vidgade kvin-

138.  Mikael Sjögren, i Historisk tidskrift 2003:1, s 5, 15. Gunnel Karlsson har också beskrivit
Ulla Lindströms betydelse för det socialdemokratiska kvinnoförbundets arbete. Se t.ex:
Gunnel Karlsson, 1996, s 179–182.

139.  Jmf: Björn von Sydow, 1990, s 78f.
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norna sitt arbetsfält i riksdagen och många nya kvinnor, och då framför allt
folkpartister, hade dessutom invalts i riksdagen efter kriget. Det var kanske
kvinnor som inte anpassade sig lika lätt till den rådande riksdagskulturen.
Männen började dock alltmer uppfatta riksdagskvinnorna som legitima före-
trädare för Sveriges kvinnor och i vissa debatter efterlystes deras åsikter av de
andra ledamöterna. I slutet av tvåkammartiden fanns det emellertid fortfa-
rande män som inte ville tillåta kvinnorna att definiera sina politiska problem
i, t.ex. daghems-, likalöne- och nattarbetsfrågan.

Med undantag för några få år lade de borgerliga kvinnorna många
motioner i riksdagen. De låg strax eller väl över genomsnittet för hur många
motioner som lades. Som visats hade kvinnorna svårare att avancera riksda-
gens makthierarkier och det betyder att motionerandet blev en viktig väg för
kvinnorna att försöka påverka. De fick också tid över till denna aktivitet
eftersom de inte alltid tyngdes av utskottsarbetet.140

I början av 1950-talet försökte den socialdemokratiska riksdagsgruppen
aktivera samtliga sina ledamöter på grund av att allmänheten hade uppmärk-
sammat att de hade låg aktivitet i riksdagsarbetet.141 De socialdemokratiska
kvinnorna skrev också genomgående färre motioner än de borgerliga och
vissa av socialdemokraterna skrev inga motioner.142 De hade andra strategier
för att främja sina intressen. De socialdemokratiska toppkvinnorna hade goda
kontakter med sin partiledning och en av deras privata kontakter med reger-
ingen kallades statsrådinneklubben. Nancy Eriksson var bekant med Per
Albin Hanssons och Sigrid Vestdahl, Ernst och Eva Wigforss, Edit och Per
Edvin Sköld, Axel och Hilma Gjöres, Gerda och Gustav Möller samt Aina
och Tage Erlander. Några av kvinnorna ingick dessutom i Östen Undéns
bekantskapskrets.143 Kvinnorna träffade dessutom regelbundet regeringens
företrädare i den socialdemokratiska riksdagsgruppen där de kunde framföra
sina synpunkter på regeringens politik. Det visade sig också att när Gärda
Svensson, som vanligen var så aktiv motionär och talare i riksdagen, tillhörde
ett regeringsparti var hon betydligt mindre aktiv i riksdagen.

140.  Jmf: Magnus Hagevi, 1994, s 176f.
141.  Leif Andersson, 1996, s 159.
142.  Camilla Norrbin, De kvinnliga riksdagsledamöternas politiska intressen i Sveriges riksdag

1922–1970, (opublicerat avhandlingsavsnitt) Institutionen för historiska studier, Umeå
2000; ”Ruth (s) sade inte ett ord i riksdagen på hela året”, (GT 11 januari 1971) i Tid-
ningsklippsamlingen, (Riksdagen), Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universi-
tetsbibliotek (GUB).

143.  Nancy Eriksson, Nancy Eriksson minns, Stockholm 1985, s 215–218. Se även: Östen
Undén, Anteckningar, band 1–2, Stockholm 2002, s 304, 392, 410, 534, 591–599, 619, 624,
630, 634, 641.
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De socialdemokratiska kvinnorna var tämligen overksamma i sin riks-
dagsgrupp under perioden fram till 1945. När en kvinna tog till orda på grup-
pens möten var det oftast Olivia Nordgren, Nelly Thüring eller Agda
Östlund och senare fogade sig Hildur Alvén till denna grupp. Där diskute-
rade de både kvinnorelaterade frågor och andra politiska frågor. I den folk-
partistiska partigruppens arbete var det Kerstin Hesselgren och Hanna Rydh
som tog störst utrymme bland kvinnorna och de debatterade också frågor av
skilda slag under gruppens möten.

Endast ett fåtal kvinnor satt i partigruppernas förtroenderåd och de
flesta invaldes efter andra världskriget. Innan kriget hade de alltså små möjlig-
heter att påverka arbetet i ett av partiernas viktigaste maktcentra. Inom soci-
aldemokraternas förtroenderåd inbjöds kvinnorna ibland till möten för att få
presentera förslag och delta i diskussioner, men när Olivia Nordgren invaldes
i förtroenderådet blev det lite lättare för henne att påverka, även om hon fick
vänta till efter andra världskriget innan hon rönte större framgångar i sitt
arbete. Efter kriget blev de socialdemokratiska kvinnorna dessutom fler i sitt
förtroenderåd. Som flest var de tre, men dessa kvinnor blev aldrig lika fram-
gångsrika som Nordgren och de var inte heller lika långvariga. Trots att bon-
deförbundet och senare centerpartiet alltid hade en kvinna i sitt
förtroenderåd var de, till skillnad från de socialdemokratiska, mycket osynliga
i arbetet.

Efter andra världskriget blev kvinnorna både i den socialdemokratiska
och den folkpartistiska riksdagsgruppen mer aktiva och det var inte endast
några få som var ambitiösa. Några var emellertid mer framträdande än andra
och Hildur Alvén, Ulla Lindström, Nancy Eriksson och Inga Thorsson till-
hörde denna skara inom socialdemokraterna. I folkpartigruppen var Ragn-
hild Sandström, Brita Elmén, Gerda Höjer och Margit Vinge flitigast. Det
var i stort sett samma kvinnor som hade framträdande roller i kammardebat-
terna. Från och med 1950-talet debatterade för det mesta någon kvinna under
den socialdemokratiska gruppens möten. De stöttade ofta varandra och det
var inte ovanligt att de visade sitt missnöje med regeringens politik. Under
1960-talet ökade de socialdemokratiska kvinnornas aktivitet ytterligare och
det var inte sällsynt att flera kvinnor deltog i samma debatter och inte heller
under 1960-talet var det ovanligt att de kritiserade regeringens förslag i olika
frågor. Socialdemokraterna som invaldes i riksdagen under det sena 1960-talet
agerade dessutom mycket djärvt och tog stor plats i riksdagsgruppens arbete
redan under sina första år i riksdagen. Gruppen utgjordes bl.a. av Birgitta
Dahl, Anita Gradin, Lena Hjelm-Wallén och Gertrud Sigurdsen och de stöt-
tade ofta varandra.
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Enligt Sven Ulrik Palme var vissa socialdemokratiska kvinnor mycket
partilojala och deras lojalitet ökade dessutom under årens lopp.144 Denna stu-
die visar dock att kvinnorna, även om de blev lättare att disciplinera i vote-
ringarna, inte var sena att säga sin mening på gruppmötena. Lojaliteten
stärktes troligtvis av att de kunde påverka sitt parti, sin regering, i riksdags-
gruppen.145

Kvinnorna i den folkpartistiska riksdagsgruppen deltog också mycket
ofta i sin grupps arbete under 1960-talet. Samtliga folkpartikvinnor var
aktiva, men Ruth Hamrin-Thorell, Ingrid Segerstedt Wiberg och Cecilia
Nettelbrandt utmärkte sig. De var mycket framträdande ledamöter i sin riks-
dagsgrupp. I bondeförbundets riksdagsgrupp däremot hade kvinnorna en
undanskymd roll och inte ens Gärda Svensson som också satt i gruppens för-
troenderåd utmärkte sig. Högerns kvinnor har inte kunnat undersökas i detta
avseende. Stina Nicklasson har dock konstaterat att de hade svårt att bli
accepterade i sitt parti. I detta kapitel har vi dock kunnat se att flera av
högerns kvinnor var framträdande i riksdagens arbete.

Kvinnorna i kommunistiska, socialdemokratiska, folkpartistiska och
bondeförbundsgruppen hade ett bredare politiskt register i gruppens arbete
än de hade i kamrarna och de hade dessutom ett mycket bredare register i
gruppen än i sina motioner. Naturligtvis var det omöjligt för en riksdagsleda-
mot att debattera och motionera i frågor spännande över samtliga politikom-
råden eftersom det var nödvändigt att specialisera sig på vissa områden för att
kunna detaljstudera frågorna. Riksdagsgrupperna höll dock ett vakande öga
på sina medlemmar så att de inte motionerade i olämpliga ärenden, eller rös-
tade mot partiet i viktiga frågor och detta kan ha begränsat kvinnornas intres-
seområden i riksdagens arbete. De kunde också som vi sett tillrättavisas om
de agerade i fel områden i riksdagen.

Om en kvinna kunde behålla en riksdagsplats under ett par mandatperi-
oder kunde hon göra karriär i riksdagen även om det inte skedde på samma
villkor som för männen. Före andra världskriget var det kvinnorörelsens
frontfigurer som var mest framträdande i riksdagen. Kerstin Hesselgren
motionerade och deltog ofta i kammarens debatter och hon belönades med
att väljas till vice ordförande i andra lagutskottet 1939, dock efter många år i
riksdagen. Olivia Nordgren var ledamot av socialdemokratiska kvinnoför-
bundets styrelse och innan riksdagstiden hade hon varit fackligt aktiv och
aktiv i socialdemokratiska partiets olika organisationer. Nordgren blev den

144.  Sven Ulric Palme, 1969, s 91f. Å ena sidan har ledamöter i stora partier ofta sämre möjlig-
heter att påverka politiken, å andra sidan påverkar regeringspartiernas ledamöter regering-
ens arbete. Partidisciplinen är inte oväntat stark i regeringspartiernas partigrupper.

145.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 322f.
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första kvinnan som invaldes i ett partis förtroenderåd. En av högerns vikti-
gaste politiker, Ebon Andersson, var mycket aktiv i riksdagen och blev också
första kvinna i högerns riksdagsgrupps förtroenderåd 1945. Hon blev så små-
ningom förstereservant i statsutskottet. Efter andra världskriget var det fler
kvinnor som hade framträdande roller i riksdagen och det var inte endast
kvinnorörelsens främsta, men det tycks som om de kvalificerade sig till sina
uppdrag, ledamotskap i förtroenderåden, platser i utskottens presidier och
förstereservanter i utskotten, på samma vis som innan kriget. Det gällde att
visa sig aktiv genom att interpellera, debattera, motionera och delta i riks-
dagsgruppens arbete. Trots att Nancy Eriksson var besvärlig i sin riksdags-
grupp valdes hon bl.a. till ordförande i allmänna beredningsutskottet. Det
fanns dock exempel på kvinnor som var alltför oppositionella för att ges för-
troendeuppdrag i riksdagen och Inga Thorsson är ett sådant socialdemokra-
tiskt exempel.
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VI

Riksdagskvinnornas samarbetsformer

Riksdagskvinnorna samarbetade ofta med varandra över partigränserna i
kammardebatterna. I det förra avsnittet visades att de stöttade varandra i
kamrarna med inlägg och instämmanden och många gånger undertecknade
de också varandras motioner. Som tidigare nämnts hade kvinnorörelsen vid
vissa tillfällen ett gott samarbete i olika frågor. Efter andra världskriget blev
samverkan över partigränserna mellan riksdagskvinnorna mindre vanligt, vil-
ket det förra kapitlet belyste och under 1960-talet var kvinnorna i regel varan-
dras motståndare i den politiska debatten. I detta kapitel ska
riksdagskvinnornas samarbete undersökas vidare. Genom att studera riks-
dagskvinnornas motionerande över partigränserna och samarbetet bland de
politiska kvinnoförbunden ska omfattningen av deras samverkan undersökas.

Harriet Lundblad konstaterade i sin licentiatavhandling att samarbetet
bland kvinnorna i riksdagen var mycket marginellt och begränsat till vissa
frågor under perioden 1922–49. Hon fann att minst hälften av riksdagskvin-
norna, från samtliga partier, i trettio fall gick samman och ställde sig bakom
det hon kallade kvinnopartimotioner. Under 1920-talet författade de kvinno-
partimotioner vid två tillfällen och under 1930-talet gick de samman ett tiotal
gånger. Samarbetet kulminerade, under andra världskriget och samlingsreger-
ingens tid, med tre till sju motioner per år, men avklingade direkt efter kriget.
När hon avstod från kriteriet att minst hälften av kvinnorna i riksdagen vid
tillfället hade skrivit under motionen tillkom ytterligare tio och när hon
undersökte första och andra kammaren separat tillkom ett sextiotal kvinno-
partimotioner. Kvinnopartimotionerna inriktade sig i regel på kvinnofrågor,
men enligt Lundblad var samarbetet ett undantag.1 I studien jämfördes dock
inte omfattningen av kvinnornas samarbete med samarbetet mellan riksda-
gens ledamöter generellt.

1. Harriet Lundblad, 1962, s 105–108. Palme använde sig av Lundblads resultat och menade
att kvinnornas svårigheter att skapa allianser berodde på partipolitiken och de ideologiska
motsättningarna, men att de i vissa frågor kunde enas. Se: Sven Ulric Palme, 1969, s 110.
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Jag kommer i det följande dels att undersöka samarbetet bland de kvinn-
liga riksdagsledamöterna i deras motionerande, dels att studera länkarna mel-
lan de politiska kvinnoförbunden och riksdagskvinnorna fram till 1970. Hur
samarbetade riksdagskvinnorna över partigränserna i sitt motionerande? Hur
skilde sig deras samarbete från det partiöverskridande samarbetet i riksdagen?
Vilka gemensamma kvinnointressen hade de kvinnliga ledamöterna? Hur
samverkade de för att främja dessa inom partisystemet? Hur samarbetade
kvinnorna för att utjämna könsskillnaderna i samhället? Existerade det en
köns- och/eller klassolidaritet inom kvinnogruppen i riksdagen? Hur samver-
kade riksdagskvinnorna genom de politiska kvinnoförbunden? Fanns det ett
nätverk mellan de kvinnliga riksdagsledamöterna i riksdagen?

Undersökningen av riksdagskvinnornas samarbete och gemensamma
intressen i riksdagen bygger på riksdagstrycket och har undersökts vart fjärde
år under perioden 1922–70. Kvinnornas egenmotioner har registrerats och
därefter delats upp i tre kategorier. Den första kategorin avser motioner som
kvinnorna samarbetat om över partigränserna inom ett av de två politiska läg-
ren, t.ex. motioner undertecknade av ledamöter från folkpartiet, högern och/
eller bondeförbundet. Utan att föregripa undersökningen förmodar jag att
samarbetet mellan socialdemokraternas och kommunisternas kvinnor stun-
dom var svagt. Den första kvinnan som invaldes i riksdagen från kommunist-
partiet var Solveig Rönn-Christiansson och hon tog plats 1937 och därefter
varierade förhållandet mellan partierna. Under vissa perioder stödde kommu-
nisterna socialdemokraternas politik i riksdagen, medan de under andra peri-
oder hade ett frostigt förhållande. Den andra kategorin avser motioner som
kvinnorna samarbetade om över vänster-högerskalan, t.ex. motioner under-
tecknade av ledamöter från högern och socialdemokraterna. Den tredje kate-
gorin avser motioner som var resultatet av samarbete över könsgränserna.
Vissa motioner kan alltså vara registrerade under två kategorier eftersom en
högerman t.ex. kan ha undertecknat en motion författad av en socialdemo-
kratisk kvinna. Riksdagskvinnorna skrev inte sällan motioner tillsammans
med sina manliga partikamrater, men det undersöks inte här därför att det
inte kan betraktas som något utöver det vanliga att partikamrater motionerar
tillsammans. Enpartimotionerna var också, som vi sett, utomordentligt van-
liga i riksdagen. Vidare skrev också kvinnor från flera partier under flerparti-
motioner författade av män och dessa motioner har inte heller undersökts här
av den orsaken att jag söker efter kvinnornas aktiviteter och dessa motioner
kom troligen inte till genom en kvinnas initiativ. Motionerna är därutöver
klassificerade efter samma sakområdesschema som användes i det förra kapit-
let (se bilaga 4).
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I denna studie tolkar jag, som tidigare nämnts, inte kvinnors intressen
endast som formell rätt till närvaro i politiken utan kvinnors gemensamma
intressen är här en empirisk fråga. När de borgerliga och socialistiska riks-
dagskvinnorna gick samman och motionerade i vissa frågor tolkar jag det
som att de företrädde ett gemensamt kvinnointresse eftersom de då beslutade
sig för att agera som en intressegrupp.

Riksdagskvinnornas samarbete inom de politiska kvinnoförbunden ska
undersökas utifrån de fyra kvinnoförbundens material, samt kommunistpar-
tiets kvinnosekretariats handlingar. När det socialdemokratiska partiet dela-
des 1917 följde kvinnor med in i Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och
där bildade de kvinnoklubbar över hela landet. Året efter bildades även Sveri-
ges vänstersocialistiska kvinnoklubbars samorganisation och partiet bidrog
till att starta en vänstersocialistisk kvinnotidning, Röda Röster. När partiet
anslöt sig till Komintern 1921 uppgick klubbarna i Sver(i)ges kommunistiska
parti och samorganisationen upplöstes. Dess arbetsutskott bytte namn till
kommunistiska partiets kvinnoutskott. Några år senare omorganiserades
kvinnoklubbarna i driftsceller och 1929 slutade Röda Röster att utges. Året
efter startade Sverges kommunistiska parti Arbetarkvinnornas tidning. Kom-
munistpartiet hade inget kvinnoförbund, men i slutet av 1930-talet omorga-
niserades återigen kvinnomedlemmarna och de kunde nu särorganisera sig
inom partiet och centralt fanns ett kvinnosekretariat.2 Från kommunistpar-
tiets kvinnosekretariat finns tyvärr lite material bevarat, särskilt under de år
som är av intresse för mig. Protokoll från några enstaka år samt korrespon-
dens är vad som finns att tillgå.3

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund bildades 1920. Kvinnorna
hade dock i slutet av 1800-talet organiserats i kvinnoklubbar och deras med-
lemstidning, Morgonbris, utgavs fr.o.m. 1908. Klubbarna samlades i kvinnodi-
strikt och landets alla distrikt utgjorde kvinnoförbundet. Förbundet arbetade
i stort sett lojalt inom socialdemokratiska partiet fram till 1950-talet för att
ansluta kvinnorna, men från 1950-talet började förbundet agera mer självstän-
digt, ibland i opposition till sitt parti. Allt sedan 1960-talet har förbundet ver-
kat som en feministisk organisation som jämställt klass- och könskampen.4

2. Elvy Gunnarsson, Med nål och tråd och garn för socialismen, Stockholm 1987, s 15–72.
3. Kommunistpartiets handlingar rörande kvinnofrågor 1930–65, i Vänsterpartiet kommunis-

ternas arkiv, F9: 1–3, (ARAB). Protokoll finns från åren 1930–31, 16/9 1939, 1948, 1958–65,
handlingar rörande kvinnokonferensen 20–21/1 1962, korrespondens 1942–47, 1949, 1950.

4. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=321091&i_history=3 (2003–03–14); Se
t.ex: Gunnel Karlsson, 1996; Gunnel Karlsson, Manssamhället till behag? Stockholm
1990; Hulda Flood, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, Stockholm 1960.
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Kvinnoförbundets styrelse- och verkställande utskotts protokoll med bilagor
finns bevarat från samtliga undersökningsår 1922–70. Protokollen består av
utförliga beslutsprotokoll från styrelsen och verkställande utskottet med bila-
gor.5

Svenska landsbygdens kvinnoförbund bildades 1932, efter ett misslyckat
försök i början av 1920-talet. Syftet var att mobilisera och organisera den
kvinnliga jordbruksbefolkningen. Föreningar samlade landsbygdskvinnor
över landet i distrikt och distrikten samlades i kvinnoförbundet och samma
år som bondeförbundets kvinnor fick sin första riksdagsledamot grundades
medlemstidningen, Budkavle till landsbygdens kvinnor senare Budkavle till
Sveriges kvinnor. Sedan tillkomsten har föreningen arbetat för att kvinnor ska
engagera sig i politiken och stöttas i sina strävanden. Föreningen bytte 1962
namn till centerns kvinnoförbund.6 Av svenska landsbygdens och centerns
kvinnoförbunds material finns lite bevarat från åren 1932 och framåt. Jag har
framför allt inriktat mig på att undersöka materialet från 1945 och framåt, då
kvinnoförbundets Gärda Svensson invaldes i riksdagen. Även detta material
består av utförliga beslutsprotokoll från förtroenderådets och förbundsstyrel-
sens möten med bilagor.7

Föreningen frisinnade kvinnor tillkom 1914 i samband med rösträttsrö-
relsen. Föreningen var inte knuten till något parti, men hade nära band med
frisinnade landsföreningen. I och med demokratins genombrott ombildades
föreningen till frisinnade kvinnors riksförbund med Kerstin Hesselgren i led-
ningen. Då folkpartiet bildades 1935 skapades även ett kvinnoförbund där de
partitrogna kvinnorna samlades. Förbundet har varit en viktig opinionsbil-
dare framför allt i kvinnofrågorna.8 De liberala kvinnornas förbundsmaterial

5. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds styrelse och verkställande utskotts protokoll
1922–70, i Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds arkiv, AII: 1–30, (ARAB).

6. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=142587&i_history=1 (2003–03–14); Se
t.ex: Maj Larsson, Kvinnor i tidsspegel, En bok om Centerns kvinnoförbund, Stockholm
1973; Anita Dahlgren, Ole Elgström & Hans Albin Larsson, 1983.

7. Svenska Landsbygdens/centerpartiets kvinnoförbunds arbetsutskotts och förbundsstyrel-
ses protokoll med bilagor 1932–70, i Centerkvinnornas arkiv, AI: 1–5, BIIB: 1–4, (RA).

8. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=175453&i_history=1 (2003–03–14);
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=172625&i_word=folkpartiet (2003–03–
14); Föreningen frisinnade kvinnor ombildades 1921 till frisinnade kvinnors riksförbund
och 1931 till svenska kvinnors vänsterförbund. Delar av den senare föreningens material
finns bevarat i Vänsterpartiet kommunisternas arkiv. Den liberala kvinnorörelsen finns
beskriven i t.ex: Louise Drangel, 1984; Ada Nilsson, 1940; Det var så vi började. Liberala
kvinnor, Ruth Hamrin-Thorell (red), Stockholm 1979; Hjördis Levin, 2003, s 177–139,
188–200.
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finns bevarat från 1925 och framåt i folkpartiets kvinnoförbunds arkiv. Frisin-
nade kvinnors riksförbunds material är av sämre kvalitet och i denna studie
har därför framför allt folkpartiets kvinnoförbunds arbetsutskotts protokoll
och bilagor använts som består av utförliga beslutsprotokoll.9

Det moderata kvinnoförbundet, centrala kvinnorådet kallat, bildades
1920. Redan 1915 hade en fristående moderat kvinnoorganisation, Sveriges
moderata kvinnoförbund, bildats som senare uppgick i centrala kvinnorådet.
Centrala kvinnorådet hade till uppgift att i samråd med partiet verka för
kvinnornas politiska deltagande, medan moderata samlingspartiets kvin-
noförbund, som det kom att heta fr.o.m. 1969, hade en mer självständig
ställning inom partiet. Förbundet verkade för att utbilda kvinnor i politik
och stöttade deras deltagande i partiets verksamhet.10 Under perioden då
högerkvinnorna organiserades i två konkurrerande kvinnoförbund var de två
riksdagskvinnorna, Bertha Wellin och Ebon Andersson, ledamöter i centrala
kvinnorådet, medan Ingeborg Hegardt var medlem i Sveriges moderata kvin-
noförbund på lokal nivå i Halmstad och senare i Östersund. Därefter organ-
iserades riksdagskvinnorna endast i högerns kvinnoförbund. Material
efterlämnat av högerns kvinnoförbund täcker inte hela min undersöknings-
period. Protokoll från årsmöten för åren 1919–43, protokoll från arbetsutskot-
tets möten åren 1930–49, korrespondens 1919–52 och tidningsklipp för 1920–
40-talen är av intresse för denna studie. Protokollen består även här av utför-
liga beslutsprotokoll.11

Tidigare forskning om riksdagskvinnor och det politiska samarbetet

Kvinnorörelsen i de nordiska länderna har generellt sett haft liten formell
makt i politiken, inom myndigheterna och i det korporativa systemet, men
alltsedan demokratins genombrott och välfärdsstatens födelse har de obe-

9. Folkpartiets kvinnoförbunds arbetsutskotts protokoll 1935–70, i Folkpartiets kvinnoför-
bunds arkiv, A1: 1–3 (FO35:30245), A1:4–5 (FO35:30246), A1:6–18, (RA). Protokollen från
åren 1935–46 är filmade eftersom de är brandskadade. Det tycks som om det finns luckor
i det filmade materialet.

10. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=257597&i_history=1 (2003–03–14); Se
t.ex: Stina Nicklasson, 1992; Stina Nicklasson, 85 år. Moderata kvinnor i Stockholm 1911–
1996. De nio glömda åren, Stockholm 1996.

11. Moderata partiets kvinnokommitté, centrala kvinnorådets årsmötes protokoll 1919–43,
arbetsutskottets mötes protokoll 1930–49, korrespondens 1919–52 och tidningsklipp för
1920–1940-talen, i Moderata samlingspartiets deposition: Kvinnoförbundet, AII: 1, AIII: 1,
EI: 1–26, EII: 1–3, MI: 1, (RA).
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roende kvinnoorganisationerna interagerat med de politiska kvinnoorganisa-
tionerna och kvinnliga politiker för att nå inflytande. De har fungerat som
specialister på olika områden och på så vis varit med och skapat välfärdspoli-
tiken.12

I Sverige sägs kvinnorörelsen ha haft svårt att samarbeta över blockgrän-
serna och det var speciellt sexualpolitiken som var den stora stötestenen, men
de olika grenarna av kvinnorörelsen lyckades samarbeta kring framför allt
kvinnans fri- och rättigheter och ökat inflytande i samhället. De svenska
kvinnorna skapade sällan sina egna organisationsformer utan följde de redan
existerande manliga organiseringsmönstren.13 Ett exempel på en form av
kvinnlig särorganisering är emellertid Fogelstadkvinnorna som försökte
mobilisera kvinnor för ett politiskt oberoende alternativ i samhället. Kärn-
truppen i Fogelstad var bl.a. Honorine Hermelin, Ada Nilsson, Elin Wägner
samt de två riksdagskvinnorna Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm.14

Kvinnorna kring frågan om gift kvinnas rätt till arbete och kvinnoarbetskom-
mittén 1935, utnyttjade också samarbetet inom den svenska kvinnorörelsen
för att genomdriva sina krav. Några kvinnopolitiker utsågs sommaren 1935 att
utreda frågan om gift kvinnas rätt till arbete och genom kvinnornas likhetsfe-
ministiska strategi och samverkan med den svenska kvinnorörelsen kunde
viktiga kvinnokrav integreras i politiken. Ett nätverk band samman kvin-
norna i kvinnoarbetskommittén med aktörer i kvinnorörelsen. Utredarna
hade kopplingar och kontakter i många olika kvinnoorganisationer i Sverige
och de använde detta nätverk för att skapa opinion för sitt arbete och sina
åsikter. Genom deras arbete fick tvåförsörjarfamiljen sitt första officiella
erkännande i Sverige.15 Kommittén för ökad kvinnorepresentation bildades
1937 och utgjorde också ett kvinnonätverk i svensk politik. Tre av de stora
kvinnoorganisationerna var med att bilda kommittén: Fredrika-Bremer-för-
bundet under ledning av Hanna Rydh, Kvinnoföreningarnas samarbetskom-
mitté med Karin Kock som ordförande och Yrkeskvinnors riksförbund med
Alva Myrdal som ledare. Vid ett antal tillfällen samarbetade de i nätverket för
att främja sina gemensamma intressen och kvinnorna i gruppen kring med-

12. Drude Dahlerup & Brita Gulli, ”Women’s Organizations in the Nordic Countries: Lack
of Force or Counterforce?” i Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics, Elina Haa-
vio-Mannila m.fl. (red), Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt 1985;
Christina Florin & Bengt Nilsson, 2000, s 19f.

13. Beata Losman, ”Kvinnoorganiseringen och kvinnorörelsen i Sverige”, i Handbok i svensk
kvinnohistoria, Gunhild Kyle (red), Stockholm 1987, s 195–228; Bertil Björkenlid, 1982;
Christina Carlsson Wetterberg, 1997, s 49.

14. Lena Eskilsson, 1991; Margareta Ljung, Lyft jorden mot himlen. Växande i kvinnogrupper
och kvinnliga nätverk, Stockholm 1995, kapitel 3.

15. Renée Frangeur, 1995, s 214; Renée Frangeur, 1996–1997, s 22.
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borgarskolan på Fogelstad och Ulla Lindström figurerade också i kretsen.
Under andra världskriget kämpade de för att skaffa sig inflytande i politiken
på högsta nivå och tack vare sina kontakter i det politiska toppskiktet, med
bl.a. Tage Erlander, blev de också placerade i viktiga organ och kommittéer.16

Det finns naturligtvis också prov på att kvinnor har haft svårigheter att
samarbeta i politiken. Den svenska kvinnorörelsen hade betydande svårighe-
ter att enas i t.ex. abortfrågan, hemarbetsfrågan, tvåförsörjarfamiljen och för-
svarsfrågan, men detta visar endast på mångfalden av politiska uppfattningar
bland kvinnorna. Det är inte konstigare att kvinnor ibland har haft svårt att
samverka, än att män från olika klasser, yrkesgrupper, generationer och natio-
naliteter inte alltid har kunnat enas. Motsättningarna och spänningarna mel-
lan olika kvinnogrupper måste dock ses mot bakgrund av att kvinnorna alltid
har tvingats förhålla sig till den manliga strukturens dominans.17

I några internationella studier har kvinnorörelsens och de kvinnliga par-
lamentarikernas samverkan studerats. De finska riksdagskvinnorna samarbe-
tade t.ex. med kvinnorörelsen i sitt riksdagsarbete. Riksdagskvinnorna
arbetade målmedvetet för att förbättra villkoren för kvinnorna och ju färre de
var i riksdagen, desto mindre gjordes för att förbättra kvinnors ställning i Fin-
land.18 I Danmark hade kvinnorna svårigheter att finna sin roll i politiken
efter rösträttsreformen år 1915, men de fick ett varmt välkomnande in i folke-
tingspolitiken. De placerades i viktiga utskott, uppmuntrades att snabbt hålla
sina jungfrutal och fick presentera lagförslag. Attityderna hårdnade emellertid
och intresset för att stödja kvinnliga politiker falnade under 1920- och 1930-
talen och botten nåddes under andra världskriget 1943, då ett fåtal kvinnor
invaldes i folketinget. Detta val blev startskottet till en kampanj för ökad
kvinnorepresentation där Dansk Kvindesamfund, Danmarks motsvarighet
till Fredrika-Bremer-förbundet i Sverige, var en viktig aktör tillsammans med
kvinnliga politiker.19

16. Brita Åkerman, 1994, s 103–143.
17. Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander, ”Inledning. Om systerskapets svå-

righeter”, i Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter, Christina Florin, Lena Som-
mestad & Ulla Wikander (red), Stockholm 1999, s 7–13.

18. Sirkka Sinkkonen & Elina Haavio-Mannila, ”The Impact of the Women’s Movement
and Legislative Activity of Women MP:s on Social Development”, i Women, Power and
political Systems, Margherita Rendel & Georgina Ashworth (red), London 1981, s 195–215.

19. Eva Hemmer Hansen, Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper. Dansk kvindesamfunds histo-
rie i 100 år, Köpenhamn 1970, s 228–231.
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Partiöverskridande samarbete i Sveriges riksdag

Under efterkrigstiden har enpartimotionerna och motioner författade endast
av en riksdagsledamot hållit sig på en konstant hög nivå. Dessa motioner utg-
jorde omkring fyra femtedelar, åttio procent, av samtliga motioner. Inom kat-
egorin enpartimotioner har enmansmotionerna minskat i andel, medan
partimotionerna har ökat. Partimotionerna var i regel författade av partiernas
kanslier och undertecknade av medlemmarna i riksdagsgruppernas förtro-
enderåd. Socialdemokraterna stod för den minsta andelen partimotioner.
Flerpartimotionerna utgjorde en femtedel av det totala antalet motioner i
Sveriges riksdag och männens partiöverskridande motionerande var också en
femtedel av deras totala motionerande. Tre- och fyrpartimotionerna blev lite
vanligare med tiden, medan tvåpartimotionerna blev färre. Fempartimotion-
erna var mycket ovanliga. Direkt efter kriget utgjorde fempartimotionerna
sex procent av flerpartimotionerna, men därefter blev de mycket ovanliga.
Dessa motioner undertecknades av ett stort antal ledamöter. Trepartimotion-
erna var inte det vanligaste samarbetet efter andra världskriget, men blev det
under 1960-talet. Trepartimotionerna var vanligen samverkan mellan högern,
folkpartiet och bondeförbundet, men i mitten av 1950-talet blev det vanligt
att högern, folkpartiet och socialdemokraterna samarbetade, medan det var
mycket ovanligt att de borgerliga partierna motionerade tillsammans. I slutet
av undersökningsperioden var dock de borgerliga motionerna mycket vanliga
och utgjorde nära tre femtedelar av trepartimotionerna. Efter andra värld-
skriget var tvåpartimotionerna i regel ett samarbete mellan socialdemokra-
terna och bondeförbundet, men i mitten av 1960-talet motionerade högerns
och folkpartiets ledamöter ofta tillsammans.20 Som tidigare påpekats var fler-
partimotionerna sällan partipolitiskt kontroversiella (s.k. övriga frågor). Jag
antar dock att samverkan mellan bondeförbundet och socialdemokraterna
under 1950-talet var ett resultat av koalitionsregeringen, och att de borgerliga
partiernas ökade samarbete efter ATP-striden speglar den hårdnande block-
politiken och början på formeringen av det borgerliga regeringsalternativet.

Riksdagskvinnornas motionerande var, som redogjorts för i det förra
kapitlet, mindre omfattande under tiden fram till andra världskrigets slut än
det kom att bli efter kriget. Drygt två femtedelar av deras motioner var emel-
lertid flerpartimotioner fram till krigsslutet, men andelen pendlade mellan en
femtedel upp till två tredjedelar. Kvinnornas benägenhet att samarbeta varie-
rade alltså i styrka och var som starkast i mitten av 1930-talet, bortsett från
1922, medan en femtedel av motionerna var flerpartimotioner under 1940 års

20. Bearbetade uppgifter ur: Nils Stjernquist, 1966, s 176–179; FK:s och AK:s motioner
1922–70.
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riksdag. Deras samarbete var alltså inte marginellt. Förutom under kvinnor-
nas första år i riksdagen var det vanligare att de borgerliga och de socialistiska
kvinnorna gick samman än att de endast samarbetade inom borgerligheten
respektive bland socialisterna (se bilaga 5, tabell 15).

Det var framför allt inom arbetsmarknadspolitik och lönefrågor de
kunde samarbeta. Under andra världskriget tillkom dessutom samverkan
inom kategorierna socialpolitik och sjukvårdsfrågor. En tredjedel av kvinnor-
nas flerpartimotioner behandlade kvinnofrågor. Kvinnorna samarbetade inte
endast med varandra utan det var också vanligt att de motionerade med män
från andra partier. Under 1922, 1928, 1932 och 1940 års riksdagar var det lika
vanligt att kvinnorna i de olika partierna samarbetade med varandra som att
de samarbetade med män från andra partier. Kvinnorna samverkade däremot
i regel endast med varandra under 1924, 1936 och 1944 års riksdagar. Under de
tre senare riksdagarna var omkring hälften av samtliga motioner flerpartimo-
tioner, och de lade dessutom fler motioner med kvinnoperspektiv i riksdagen
än under de andra åren (se bilaga 5, tabell 15 och 15 a). Männen var alltså min-
dre benägna att stödja kvinnorna i deras strävanden i kvinnofrågan än i andra
frågor,21 eller så ville kanske kvinnorna inte ha deras hjälp i dessa frågor.

Det fanns några kvinnor som fram till 1945 många gånger lade flerpartimo-
tioner i riksdagen: högerns Bertha Wellin, liberalerna Kerstin Hesselgren, Elisa-
beth Tamm, Vira Eklund och Hanna Rydh samt socialdemokraterna Agda
Östlund, Olivia Nordgren och Hildur Nygren.22

Efter andra världskriget ökade kvinnornas motionerande, men deras
benägenhet att motionera över partigränserna minskade markant. Drygt två
femtedelar av deras motioner var flerpartimotioner under 1944 års riksdag,
men under 1948 års riksdag var knappt en femtedel flerpartimotioner och det
var en nivå kring riksdagssnittet. Många nya kvinnor invaldes i riksdagen
direkt efter andra världskriget och dessutom lämnade många erfarna kvinnor
riksdagen: Elisabeth Tamm avslutade visserligen sin riksdagstid redan 1924,
Bertha Wellin och Vira Eklund 1936, Agda Östlund 1940 och den kanske
allra viktigaste alliansbyggaren, Kerstin Hesselgren, 1944. Den hårda striden
kring socialdemokraternas efterkrigsprogram kan också ha påverkat nedgån-
gen.23 Fyra år senare, 1952, var samarbetet återigen starkt då nästan hälften av
kvinnornas motioner var ett resultat av samverkan främst mellan de borger-
liga och socialisterna. Därefter avtog samarbetet i styrka fram till 1970.

21. Jmf: Kjell Östberg, ”Kvinnlig klass och manligt kön?”, i Häften för kritiska studier,
2000:2, s 51; Ann-Sofie Ohlander, ”’Mina herrar!’ Mansrepresentationen i Sveriges Riks-
dag”, i Rösträtten 80 år, Christer Jönsson (red), Stockholm 2001, s 122f.

22. FK:s och AK:s motioner 1922–44.
23. Nils Stjernquist, 1996, s 247.
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Samarbetsnivån varierade liksom tidigare, men var lägre än åren före 1945. En
fjärdedel av deras motioner var flerpartimotioner under efterkrigstiden och
liksom under tiden fram till 1945 var det vanligare att kvinnorna gick samman
över vänster-högerskalan, än inom den borgerliga eller socialistiska gruppen.
Ett skifte uppstod dock i slutet av 1960-talet då de vanligen kom att skriva
motioner tillsammans med ledamöter inom det egna blocket. Efter kriget var
kvinnorna lika benägna att samarbeta med män som med andra kvinnor och
de motionerade mycket sällan endast med varandra. Efter andra världskriget
var socialpolitik och utbildningspolitik de främsta samarbetsområdena. En
fjärdedel av samtliga flerpartimotioner berörde utbildningspolitik, medan
mindre än en tiondel tangerade kvinnofrågor efter 1945 (se bilaga 5, tabell 16
och 16 a).

Under efterkrigstiden fanns det också en grupp kvinnor som författade
många flerpartimotioner. Det var högerns Ebon Andersson, Elsa Ewerlöf, Eva
Karlsson, Gunvor Stenberg och Blenda Ljungberg, folkpartisterna Ruth Ager,
Brita Elmén, Helga Sjöstrand, Gerda Höjer, Ruth Hamrin-Thorell, Ingrid
Segerstedt Wiberg, bondeförbundets Gärda Svensson, centerpartiets Anna-
Lisa Nilsson och Elvy Olsson samt socialdemokraterna Anna-Maria
Sjöström-Bengtsson, Nancy Eriksson, Lisa Mattson, Dagmar Ranmark och
Elisabet Sjövall. Kommunisterna skrev sällan motioner som de andra riksdag-
skvinnorna undertecknade. Det skedde varken före eller efter andra värld-
skriget.24

Inom vissa sakområden skrev riksdagskvinnorna få motioner vilket
visades i det förra kapitlet, men om man ställer antalet flerpartimotioner mot
det totala antalet motioner i de olika sakområdena framträder emellertid
andra mönster. Inom några sakområden som kvinnorna sällan berörde i sitt
motionerande samarbetade de. Eftersom flerpartimotionerna i riksdagen säl-
lan var partipolitiskt kontroversiella skulle man kunna tro att det främst var i
de övriga frågorna kvinnorna, liksom männen, kunde samsas och nära två
femtedelar av dessa motioner var också resultatet av samverkan mellan kvin-
norna inom de borgerliga och socialistiska grupperna, men också mellan
grupperna under perioden 1922–70. Fler än hälften av kvinnornas motioner
rörande löner var emellertid resultatet främst av samarbete mellan de borger-
liga och socialistiska kvinnorna under tvåkammarperioden och det samma
gäller motionerna som behandlade freds- och internationella frågor.25 Drygt
två femtedelar av försvarsmotionerna var också flerpartimotioner.26 En tred-

24. FK:s och AK:s motioner 1948–70
25. Dessa motionerna kunde, t.ex. röra upplysningsarbete i mellanfolkligt samarbete och

utrikespolitiska frågor. Se: AK:s motioner 1952, nr 346.
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jedel av samtliga motioner rörande ekonomi- och näringspolitik, kultur- och
fritidsfrågor samt utbildningspolitik var flerpartimotioner.27 Majoriteten av
dessa motioner var också resultatet av ett samarbete mellan borgerliga och
socialistiska kvinnor (se bilaga 5, tabell 15 och 16).

Samarbete med kvinnoorganisationerna

En klar majoritet av riksdagskvinnorna hade, som tidigare visats, rekryterats
från sitt kvinnoförbund till riksdagsuppdraget. Många av dem fanns också
med i förbundstopparna. Fanns upphovet till kvinnornas omfattande samar-
bete där? Tidigare forskning har visat att kvinnoorganisationerna ofta samver-
kade i olika politiska frågor och det kan därför tänkas att kvinnorna använde
sig av sina sammanslutningar i kvinnoförbunden för att skapa allianser med
de andra kvinnoförbundens riksdagsledamöter.

Vid ett fåtal tillfällen diskuterade det socialdemokratiska kvinnoförbun-
dets ledning samarbete, eller försök till samarbete, med de andra kvinnoför-
bundens riksdagsledamöter på sina möten och det var betydligt vanligare att
dessa försök omtalades fram till andra världskriget än det var under efterkrig-
stiden. Kerstin Hesselgren hade dock goda kontakter med socialdemokratiska
kvinnoförbundets högsta ledning, och hon meddelade sig då och då med den
i olika spörsmål. När hon förlorade sin plats i första kammaren agerade för-
bundet för att socialdemokratiska röster skulle tillfalla Hesselgren för att
säkra henne en plats i riksdagen.28 Det var dock svårt för förbunden att få till
stånd samverkan mellan riksdagskvinnorna genom sitt arbete.29 Det var till
och med svårt för socialdemokratiska kvinnoförbundets ledning att skapa ett
formaliserat samarbete med sina egna kvinnor i riksdagen, även om de hade

26. Dessa motioner kunde, t.ex. behandla den kvinnliga arbetskraftens rationella utnyttjande
i totalförsvaret eller anslagen till civilförsvaret. Se: FK:s motioner 1952, nr 334 och 475.

27. Några motioner som behandlade ekonomi- och näringspolitik avsåg, t.ex. höjning av
förvärvsavdragen vid beskattning eller skatteavdrag för gåvor till humanitära ändamål.
Se: AK:s motioner 1964, nr 370 och 564. Motioner rörande kultur- och fritidsfrågor
behandlade, t.ex. semesterhjälp till behövande mödrar med minderåriga barn, ökade
anslag till fonder för idrottens främjande och friluftslivets främjande eller anslag till
populärvetenskapliga föreningar. Se: AK:s motioner 1936, nr 18; FK:s motioner 1948, nr
171; AK:s motioner 1952, nr 64.

28. Socialdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelses protokoll 5/10 1922, 4/6 1924
och 20/11 1928, Socialdemokratiska kvinnoförbundets verkställande utskotts protokoll
17/5 1934, i Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds arkiv, AII: 1–4, (ARAB).

29. Socialdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelses protokoll 25/9 1924, 17/3 1927
och 10/2 1931, Socialdemokratiska kvinnoförbundets verkställande utskotts protokoll 10/
10 1966, Brev till riksdagsman Astrid Kristensson, i Sveriges socialdemokratiska kvinnoför-
bunds arkiv, AII: 1–2, 20, 23, (ARAB).



Riksdagskvinnornas samarbetsformer

205

överläggningar ibland. Förbundsstyrelsen gjorde regelbundet påstötningar
hos riksdagskvinnorna och ibland samverkade de i olika frågor. Vid enstaka
tillfällen kallade också riksdagskvinnorna till möte i angelägna ärenden.30

Den socialdemokratiska kvinnogruppen i riksdagen var stor och de flesta var
verksamma inom kvinnoförbundet på lokal nivå. Det försvårade antagligen
samarbetet. Detta kan jämföras med den socialdemokratiska riksdagsgrup-
pens förhållande till socialdemokraternas partistyrelse. Under hela tvåkam-
marperioden fanns det en mycket stark koppling mellan partistyrelsen och
riksdagsgruppen som sannolikt underlättade det politiska arbetet.31

Kommunistpartiets kvinnoråd hade, till skillnad från det social-
demokratiska kvinnoförbundets ledning, till uppgift att hålla kontakt med
sin riksdagsgrupp för att speciellt diskutera kvinnofrågor.32 Det underlättade
säkerligen deras samarbete.

Det folkpartistiska kvinnoförbundet tycks ha haft betydligt lättare att
initiera eller samordna ett samarbete bland sina riksdagskvinnor. Vid ett
flertal tillfällen diskuterades hur förbundets företrädare skulle agera i riksd-
agen. Riksdagskvinnorna föredrog också riksdagsarbetet på förbundets möten
och i slutet av 1950-talet anställdes Birgitta Sandqvist för att skriva riksdag-
srapporter m.m. Förbundsledningen diskuterade även riksdagskvinnornas
förhållningssätt gentemot väljarna.33 Däremot finns det få spår efter de folk-
partistiska riksdagskvinnornas samarbete med andra kvinnor i riksdagen.34

Folkpartisten Ingrid Gärde Widemar menade att de politiska kvinnoför-
bunden inte var särskilt aktiva att initiera samarbeten. Det var istället de
andra politiskt obundna kvinnoförbunden som var de bästa alliansskaparna.35

Gärde Widemar berättade att hon tillsammans med Ulla Alm (senare Lind-
ström) under 1930-talet arbetade som sekreterare för Kvinnoföreningarnas

30. Socialdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelses årsmöte 5–6/5 1930, Förbunds-
styrelsens protokoll 19/1 1927 och 1–2/7 1933, Socialdemokratiska kvinnoförbundets verk-
ställande utskotts protokoll, 18/3 1941, 8/1 1953, 19/2 1955, 23/2 1963 och 22/1 1969, i
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds arkiv, AII: 2, 3, 7, 14a, 15, 20, 29, (ARAB).

31. Oftast var drygt fyra femtedelar av partistyrelsens medlemmar också riksdagsledamöter.
Under 1944 års riksdag sjönk andelen riksdagsledamöter i styrelsen till sin bottennivå. Då
satt 21 av 28 partistyrelsemedlemmar i riksdagen. Leif Andersson, 1996, s 182f.

32. Kommunistpartiets handlingar rörande kvinnofrågor: Instruktion (odaterat), i Vänster-
partiet kommunisternas arkiv, F9: 1, (ARAB).

33. Folkpartiets kvinnoförbunds arbetsutskotts protokoll 3/5 1935, 3/4 1940, 24/5 1941, 28/11
1957, 11/6 1959, 25/5 1962, i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, A1: 1–3 (FO35:30245), A1:4–
5 (FO35:30246), A1:6, A1:7, A1: 9, (RA); Allmänna val, Valet 1968, Lokala röster, i Folk-
partiets kvinnoförbunds arkiv, F3: 151, (RA).

34. Pressklipp, ”Samtliga kvinnliga andrakammarledamöter” (Svenska Morgonbladet) 25/1
1944, i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, Ö4: 214, (RA).

35. Intervju med Ingrid Gärde Widemar, 2 november 1999, (RB).



Från isolering till integrering

206

samarbetskommitté. De skapade då allianser bland de kvinnliga politikerna.
Hon berättade att de tog ”[…] initiativ till att föra fram frågor i riksdagen
genom de kvinnliga riksdagsledamöterna där. Jag kunde få i uppdrag att utar-
beta en motion och så träffades man i kvinnorummet i riksdagen och talade
igenom frågan och ledamöter från olika partier skrev på.”36 Damernas klub-
brum eller kvinnorummet var ett arbetsrum endast för de kvinnliga riks-
dagsledamöterna.37 Det var svårt att få en arbetsplats i riksdagen, men i
kvinnornas arbetsrum kunde kvinnorna skriva och läsa och här träffade de
också kvinnor från alla de andra partierna. Kvinnoförbunden höll inte sällan
sina interna möten i kvinnorummet i riksdagen.

Svenska landsbygdens och senare centerpartiets kvinnoförbunds ledning
tycks ha haft mycket goda kontakter med sina få riksdagskvinnor. När för-
bundet fick sin egen riksdagsledamot, Gärda Svensson, började det vända sig
till henne för att försöka påverka politiken. Riksdagskvinnorna bjöd även in
förbundets ledning att diskutera motioner och andra initiativ.38 Margret Nils-
son, förstakammarledamot i Örebro län 1954–58, minns det goda samarbetet
hon hade med förbundsordförande Karin Kollin.39 Även inom Svenska lands-
bygdens kvinnoförbunds ledning var det sällsynt med initiativ till samarbete
med de andra kvinnoförbundens riksdagskvinnor. Vid något tillfälle uppvak-
tades centerkvinnorna från andra kvinnoförbund, men det finns inga spår
efter initiativ till samverkan från Svenska landsbygdens kvinnoförbunds ledn-
ing.40 Inte heller högerns centrala kvinnoråd tycks ha ägnat sig åt att initiera
samarbete mellan de olika partiernas kvinnliga riksdagsledamöter. De var, lik-
som socialdemokraterna, upptagna med att samordna sina egna riksdagskvin-
nor. Under 1920-talet informerade Bertha Wellin kvinnorådet om
riksdagsarbetet och rådet försökte uppmana henne att agera i vissa frågor,
men Wellin var en motsträvig medlem. Hon gjorde inte alltid som de andra
kvinnorna ville och ibland reserverade hon sig t.o.m. mot att gå samman med
de andra delarna av partiet.41

36. Brita Åkerman, ”Väldigt aktiva och kollosalt aktuella” Om yrkeskvinnornas klubbar och
förbund”, i Vi kan vi behövs! Kvinnorna går samman i egna föreningar, Brita Åkerman,
Yvonne Hirdman & Kajsa Pehrsson (red), Stockholm 1983, s 181f.

37. I det brittiska parlamentet hade kvinnorna också ett avskilt arbetsrum. Se: Brian Harri-
son, 1986, s 633.

38. Svenska Landsbygdens kvinnoförbunds arbetsutskotts protokoll 18/1 1945, 24/9 1946, 12/
6 1947, 17 18/6 1949 och 9–10/6 1959, Svenska Landsbygdens kvinnoförbunds förbunds-
styrelses protokoll 19/4 1951, 28–29/6 1957, Centerpartiets kvinnoförbunds förbundssty-
relses protokoll 25/11 1963, i Centerkvinnornas arkiv, AI: 1–4, (RA).

39. Maj Larsson, 1973, s 249.
40. Centerpartiets kvinnoförbunds remissyttranden (Riksdagsman Astrid Kristensson) 23/5

1961, i Centerkvinnornas arkiv, BIIb: 2, (RA).
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En återkommande fråga i socialdemokratiska kvinnoförbundets verkstäl-
lande utskott och styrelse var den låga kvinnorepresentationen och både före
och efter andra världskriget var temat angeläget. Förbundsledningen dis-
kuterade och agerade i frågan under hela tvåkammarperioden inom partiet,
men också med de andra kvinnoförbunden och kvinnoorganisationerna.42

Inom Svenska landsbygdens kvinnoförbunds ledning oroade man sig också
för kvinnorepresentationen i partiet och de agerade t.ex. då de började hysa
farhågor om att Gärda Svensson skulle förlora sin plats i den första kam-
maren.43 Folkpartiets kvinnoförbund ägnade sig däremot mycket lite åt kvin-
norepresentationen i sitt arbete.44 Det kan tänkas att de istället diskuterade
dessa frågor i Fredrika-Bremer-förbundets kommitté för ökad kvinnorepre-
sentation, där några av folkpartiets riksdagskvinnor deltog tillsammans med
de andra kvinnoförbundens kvinnor.45

Sammanfattning och kommentarer

Harriet Lundblad betecknade riksdagskvinnornas samarbete kring
gemensamma motioner som en marginell företeelse perioden 1922–49. I riks-
dagen skrevs dock undantagsvis fempartimotioner. Kvinnorna lyckades oftare
än en gång varje riksdag, fram till 1949, gå samman och författa motioner där
kvinnor från samtliga partier deltog. Flerpartimotionerna utgjorde tjugo pro-
cent av det totala antalet motioner i riksdagen under efterkrigstiden och
denna undersökning har visat att männens andel följde genomsnittet för riks-
dagen. Före 1945 låg kvinnorna på en långt högre nivå och under efterkrig-
stiden var 25 procent av deras motioner flerpartimotioner. Min slutsats är att
kvinnornas samarbete i motionerandet varken var marginellt eller begränsat.

41. Moderata partiets kvinnokommitté, centrala kvinnorådets arbetsutskotts protokoll 31/10
1925, 20/11 1931, 20/2 1937 och 20/4 1937, i Moderata samlingspartiets deposition: Kvinno-
förbundet, AII: 1, AIII: 1, (RA).

42. Socialdemokratiska kvinnoförbundets verkställande utskotts protokoll 23/5 1932, 18/11
1937, 23/1 1942, 8/11 1944, 15/12 1947, 14/12 1954, 12/10 1956, 29/5 1968 och 15/10 1970, i
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds arkiv, AII: 3, 5, 8, 9a, 10, 14b, 16, 28, 30.
(ARAB).

43. Svenska Landsbygdens/Centerpartiets kvinnoförbunds förbundsstyrelses protokoll 29/12
1962, i Centerkvinnornas arkiv, AI: 4, (RA); CP-kvinnorna bakom riksdagsfruns ”njet”,
(Ny tid 31 december 1962), i Tidningsklippsamlingen, (Riksdagen), Kvinnohistoriska sam-
lingarna, Göteborgs universitetsbibliotek (GUB).

44. Folkpartiets kvinnoförbunds arbetsutskotts protokoll 10/12 1959, 27/9 1968, Pressklipp,
”Kerstin Hesselgren måste bli vald! Bemärkta kvinnor uttalar sig” (Stockholms tidning)
september 1936, i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, A2: 7, A2: 12, Ö4:212, (RA).

45. Kommittén för ökad kvinnorepresentations protokoll (under 1930- och 1940-talen), i
Fredrika Bremer-Förbundets arkiv, kartong 59, (RA).
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Det var mycket vanligt före 1945 och minskade successivt under efterkrig-
stiden, men samverkan låg på en hög nivå under hela perioden. Kvinnorna
från de olika partierna stöttade alltså inte endast varandra i kamrarna, utan
också i motionerandet. När de motionerade var det vanligare att det skedde
mellan de borgerliga och socialistiska kvinnorna än inom de två lägren fram
till 1960-talet. En liknande utveckling står att finna i riksdagen eftersom part-
ierna med tiden stärkte sin ställning där.46 Under 1960-talet stelnade dess-
utom partisystemet i blockpolitik och kvinnorna påverkades av utvecklingen.
De samarbetade inte i lika hög grad över blockgränserna.
Kvinnornas samarbete i motionerandet i riksdagen är ett uttryck för att de
försökte skaffa sig inflytande, mobilisera en maktresurs. De strävade efter att
skapa allianser i vissa frågor inom gruppen, men också med män i riksdagen
och med denna maktresurs kunde de främja gemensamma kvinnointressen.
Det komplexa sambandet mellan kvinnornas drivkrafter i förhållande till
deras klass- och könssolidaritet är svårare att analysera. Klasskonflikten visar
sig inte speciellt tydligt i kvinnornas riksdagsarbete. Högerns och kommunis-
ternas kvinnor avvek dock en aning av den orsaken att högerns kvinnor oftare
debatterade med de andra kvinnorna och kommunisterna sällan motionerade
över partigränserna. Det skulle krävas en djupstudie av deras röstningsbe-
teende i kamrarna för att komma åt problematiken. Kvinnorna var medlem-
mar i sin partigrupp och var därigenom i regel solidariska med sitt parti och
disciplinen i grupperna var också stor. Samtidigt fanns en könssolidaritet som
kom till uttryck när kvinnorna agerade gemensamt i vissa frågor. I interna-
tionella studier har påpekats att kvinnor ibland har ett större handling-
sutrymme än män i politiken. När kvinnor använde andra politiska metoder
än de gängse uppfattades det inte lika utmanande som när män trotsade
maktstrukturerna.47 Männen i riksdagen accepterade kanske att kvinnorna
gick samman för att föra fram sina förslag.

Kvinnornas gemensamma kvinnointressen var arbetsmarknadspolitik
och lönefrågorna under mellankrigstiden. Under andra världskriget utökades
det till socialpolitik och sjukvårdsfrågor. Inslaget av kvinnoaspekter i deras
samarbete var påtagligt fram till krigsslutet, men efter andra världskriget var
de inte lika märkbara. Då hade utbildningspolitiken blivit det allra viktigaste
gemensamma kvinnointresset följt av socialpolitiken. Nämnas bör att parti-
disciplinen oftast var mindre sträng i skolfrågorna.

46. Jörgen Hermansson, Politik som intressekamp. Parlamentariskt beslutsfattande och organise-
rade intressen i Sverige, Stockholm 1993, s 442.

47. Irene Diamond, Sex Roles in the State House, New Haven, London 1977.
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Kvinnorna samarbetade länge i riksdagen över partigränserna för att
utjämna könsskillnaderna i samhället. I slutet av perioden mattades dock
detta samarbete och fann andra kanaler. Kvinnorna skrev också färre
motioner med kvinnoaspekter efter andra världskriget. Det kan ha berott på
att de kunde utnyttja andra maktresurser att påverka kvinnofrågorna. Genom
integreringen fick de större utrymme och påverkansmöjligheter i sina parti-
grupper och de socialdemokratiska kvinnorna fick en välvillig minister i Ulla
Lindström. Kvinnorna sökte sig också utanför de formella politiska kanalerna
för att påverka.48 Dessutom integrerades kvinnofrågorna från och med 1950-
talet i partiernas arbete. Det var främst socialdemokraterna, folkpartiet och
kommunisterna som fångade upp frågorna, delvis för att locka de kvinnliga
väljarna, men de könspolitiska frågorna berördes även inom centerpartiet och
högern. En rad utredningar tillsattes från slutet av 1960-talet för att utreda
könsfrågorna och de resulterade senare i reformer och lagstiftning på områ-
det.49 Kvinnorna samverkade inte heller endast med varandra i sitt motione-
rande utan tog också hjälp av män när de väckte frågor i riksdagen och efter
andra världskriget var det lika vanligt att de samarbetade med män som med
kvinnor. Slutsatsen är att de helt enkelt var mer integrerade i riksdagsarbetet.

Till och med 1945 fanns en grupp kvinnor som var mycket aktiva flerpar-
timotionärer. Många av dessas avgång och kanske framför allt Kerstin Hessel-
grens, betydde att samarbetet mattades.50 En ny generation kvinnor invaldes i
riksdagen och efter ett par år var flerpartimotionerandet uppe på en hög nivå
igen. En ny grupp ihärdiga alliansskapare hade intagit riksdagen. Därefter
försvagades kvinnornas samarbete över partigränserna och kom att likna
samarbetsnivån bland männen. Kvinnoförbundens kvinnor skapade däremot
sällan allianser i riksdagen och socialdemokraternas och högerns kvinnoför-
bundsledningar hade t.o.m. svårigheter att samordna sina egna riksdagskvin-
nor. Socialdemokraternas kvinnoförbunds svårigheter kan ha berott på att
gruppen socialdemokratiska riksdagskvinnor var stor och att många av dem
inte tillhörde förbundstoppen. Högerkvinnornas, eller framför allt Bertha

48. Christina Florin & Bengt Nilsson, 2000, s 50–56; Eva Schmitz, ”Den nya kvinnorörel-
sens uppkomst i Sverige från 1968, i Kvinnorörelsen och ’68 – aspekter och vittnesbörd, Eli-
sabeth Elgán (red), Södertörns högskola 2001, s 4–48.

49. Helga Maria Hernes, Oslo 1987, s 9–29; Diane Sainsbury, ”The Politics of Increased
Women’s Representation: the Swedish Case”, i Gender and Party Politics, Joni Lovenduski
& Pippa Norris (red), London, Thousand Oaks, New Delhi 1993, s 276; Christina Florin
& Bengt Nilsson, 2000, s 11f, 17, 42, 74; Gunnel Karlsson, 1996, s 239f. Jmf: Drude Dah-
lerup, ”Introduction”, i The New Women’s Movement. Feminism and Political Power in
Europe and the USA, Drude Dahlerup (red), London, Beverly Hills, Newbury Park, New
Delhi 1986, s 17.

50. Jmf: Nina Almgren, 2003.
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Wellins, motsträvighet att följa förbundsledningens önskningar berodde
antagligen på att högerns riksdagsledamöter hade en mer fristående ställning
gentemot sitt parti under Wellins riksdagstid.51 Det var betydligt lättare för
folkpartiets, bondeförbundets och centerns kvinnoförbund att samordna sina
riksdagskvinnor vilket sannolikt berodde på att de allra flesta av dem fanns i
förbundens ledningar.

Jag har inte funnit något tydligt eller långlivat nätverk mellan kvinnorna
i riksdagen under tvåkammarperioden.52 I kvinnoförbundens material
nedtecknades inte hur samarbetet i riksdagen organiserades och genom att
studera riksdagstrycket och de politiska partiernas material underskattades de
informella kontakterna mellan ledamöterna.53 Enligt folkpartisten Ingrid
Gärde Widemar var emellertid riksdagens arbetsrum för kvinnor en viktig
plats där allianser skapades och det var till stor del genom de oberoende kvin-
noorganisationernas arbete detta samarbete kom till stånd. I nästa kapitel
kommer kvinnorummet att behandlas vidare. Gärde Widemar tangerade
också det faktum att de oberoende kvinnoorganisationerna använde sig av de
kvinnliga riksdagsledamöterna för att främja sina intressen och det finns ota-
liga exempel på det i kvinnoförbundens material. Riksdagskvinnorna uppfat-
tades som viktiga kanaler in i maktens centrum av de olika kvinno-
organisationernas medlemmar.

51. Pär-Erik Back, 1966, s 124–131.
52. Jmf: Camilla Norrbin, ”Konsten att finna en nål i en höstack eller de kvinnliga riksdags-

ledamöternas intressen och nätverk i 1940-talets riksdag”, i Att synliggöra det osynliga. Sex
uppsatser om socialt handlande och sociala nätverk, Tomas Nilsson (red), Göteborg 2000.

53. Ylva Hasselberg, Leos Müller & Niklas Stenlås, History from a Network Perspective. Three
Examples from Swedish Early Modern and Modern History C. 1700–1950, Borlänge 1997, s
10f. Jag har emellertid undersökt ett par av kvinnornas brevsamlingar, däribland Kerstin
Hesselgrens och Alva Myrdals, utan att finna spår efter deras samarbete i riksdagen. Det
troliga är att de inte skrev brev till varandra under den hektiska motionstiden, då många
antagligen befann sig i riksdagen. Om de inte stötte på varandra där kan de ha ringt till
varandra.
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VII

Riksdagskvinnorna berättar

Fem kvinnor invaldes i riksdagen 1922 och när tvåkammarriksdagen gick ur
tiden femtio år senare, satt där femtio kvinnor. Pionjärkvinnorna i riksdagen
hade med all säkerhet en annan syn på sin politiska verklighet än de i slutet av
tvåkammarriksdagens tid. Kvinnors integration i politiken har, som tidigare
nämnts, påverkats positivt av 1900-talets samhällsutveckling. Demokratise-
ringen har speciellt gynnat dem. Kvinnornas möjligheter att delta i samhälls-
livet har underlättats av förändringar i synen på vad som är manligt respektive
kvinnligt beteende och det var bl.a. kvinnlighetens koppling till hem och
barn som höll dem tillbaka i politiken.

Få svenska kvinnor har med egna ord beskrivit sin tid i tvåkammarriks-
dagen. Maria Oskarson och Lena Wängnerud har emellertid frågat riksdags-
ledamöter om deras vägar in i politiken under 1980-talet. Många av
politikerna uppgav i undersökningen att de kom från politiskt aktiva hem
och för kvinnorna var det särskilt viktigt att modern hade varit politiskt aktiv.
Både manliga och kvinnliga politiker började intressera sig för politik tidigt i
livet, men männen organiserade sig tidigare i partipolitiken, vilket gav dem
ett försprång i karriären.1

Det finns internationella studier som behandlat kvinnliga parlamentari-
kers erfarenheter i politiken utifrån ett historiskt perspektiv. Statsvetaren
Ingunn Norderval Means undersökte t.ex. varför det fanns så få kvinnor i
norsk politik och vad som krävdes av dem som blev politiker. Hon intervju-
ade alla kvinnor som suttit i det norska stortinget under efterkrigstiden fram

1.  Maria Oskarson & Lena Wängnerud, 1995, s 88–92. En samling intervjuer med nordiska
kvinnopolitiker finns dock (där ett par svenskor finns representerade) utan större värde
för denna undersökning: Blomster & Spark. Samtaler med kvindelige politikere i Norden
om deres historiske rolle – og deres dagligdag, Drude Dahlerup (red), Nordisk Ministerråd
1985. Några kvinnliga Nya Zeeländska parlamentariker har också berättat om sina år i
politiken. Se: Making Policy Not Tea. Women in Parliament, Arthur Baysting, Dyan
Campbell & Margaret Dagg (red), Melbourne, Oxford, New York 1993.
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till början av 1970-talet, och politiskt aktiva kvinnor i några kommuner.
Means menade att det var den traditionella kvinnorollen och det förstelnade
politiska systemet som höll tillbaka kvinnorna. De som deltog i politiken
beskrev hon som superkvinnor med ett överflöd av tid och energi. Den typiska
kvinnliga politikern var en energisk, duktig och ungdomlig medelålders
kvinna, väl utbildad, med en längre yrkeskarriär bakom sig. De var uppvuxna
i en politisk miljö och hade personliga kontakter i politiken, vilka hjälpte
dem framåt i karriären. De led emellertid av dåligt självförtroende och under-
värderade sin egen förmåga. De menade också att kvinnor måste ägna sig åt
kvinnopolitiska frågor för att accepteras i politiken eftersom de manliga parti-
kamraterna betraktade dem misstänksamt om de blandade sig i allmänpoli-
tiska frågor.2

Statsvetaren Irene Diamond studerade representanter som valdes till
beslutande församlingar i USA:s delstater under början av 1970-talet och
undersökte kvinnornas bakgrund samt uppfattning om det politiska arbetet.
Diamond hävdade att kvinnorna hölls tillbaka av sin familjeroll, men att
kvinnorollen medgav ett större handlingsutrymme än en familjeförsörjande
man hade. Hon konstaterade att de kvinnliga ledamöterna kunde dra fördel
av att vara kvinnor. Väljarna mötte kvinnorna med större vänlighet och kvin-
nopolitikerna hade dessutom större frihet samt handlingsutrymme och löpte
mindre risk att anklagas för att inte följa spelreglerna. De måste dock brottas
med nackdelarna med den traditionella kvinnorollen. De hade svårare att bli
valda till politiska uppdrag och de måste förklara för sina väljare hur de kom-
binerade sitt uppdrag med familjelivet. Dessutom blev de tilldelade traditio-
nella kvinnofrågor i politiken och måste bevisa sin kompetens innan de
tilldelades andra uppdrag.3

Statsvetarna Rita Mae Kelly och Mary Boutilier undersökte om kvinno-
politiker, framför allt verksamma under 1900-talet, hindrades av sin könsroll i
det politiska livet och om de måste göra avkall på sin kvinnoroll för att kunna
delta. De som undersöktes var huvudsakligen verksamma i Europa och Nord-
amerika och deras familjeliv, deras syn på familjen och hur detta påverkade
dem i deras politiska utövning studerades. Författarna kom fram till att de
politiskt valda kvinnorna tidigt utvecklade en medvetenhet om ojämlikhe-
terna mellan könen och skaffade sig kontroll över sina liv. För att bli fram-
gångsrik politiker måste intresset för politik väckas tidigt i livet och
kvinnorna hade politiskt intresserade och könsmedvetna mödrar som upp-
muntrade dem.4

2.  Ingunn Norderval Means, Kvinner i norsk politik, Oslo 1973.
3.  Irene Diamond, 1977.
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Emmy E. Werner och Louise M. Bachtold studerade drygt hundra kvin-
nor som var förtroendevalda i USA under åren 1970–71. Kvinnor, och för den
delen också män, som valdes till förtroendeuppdrag lyckades ofta kombinera
familjelivet med det offentliga livet. Kvinnor som lyckades i politiken hade
dessutom starka och radikala personligheter, vilket gjorde dem förmögna att
delta i offentligheten.5

I det följande kapitlet undersöks de kvinnliga riksdagsledamöternas
självbild och uppfattning om riksdagsarbetet och partiarbetet. Hur vaknade
deras politiska intresse? Hur uppfattade kvinnorna riksdagens och partigrup-
pens arbete? Vilka strategier använde de sig av för att ta sig fram i och påverka
politiken? Ansåg de sig ha speciella politiska intressen? Hur såg de på sina
arbets- och partikamrater i riksdagen? Skedde det en förändring över tid?
Fanns det skillnader mellan partiernas kvinnor? Med dessa frågor ska jag
fånga in kvinnopolitikernas strategiska handlande för att skaffa sig individuell
och kollektiv makt i politiken.

Undersökningen baseras på 26 intervjuer med f.d. kvinnliga tvåkammar-
ledamöter: två kommunister, tolv socialdemokrater, tre centerpartister, fyra
folkpartister och fem högerkvinnor. Det betyder att socialdemokraternas och
folkpartiets kvinnor är något underrepresenterade i intervjuundersökningen,
i förhållande till deras antal i tvåkammarriksdagen. Kommunisternas och
bondeförbundets kvinnor är däremot överrepresenterade, medan högerns
antal i stort sett motsvarar deras andel i riksdagen perioden 1922–70. I slutet
av 1999, när det flesta av intervjuerna gjordes, fanns emellertid inte många
kvinnor kvar i livet från 1940- och 1950-talens riksdag. Jag intervjuade två
kvinnor som invaldes under 1940-talet och fyra under 1950-talet, vilket inne-
bär en underrepresentation. Kvinnor invalda i slutet av perioden är däremot
överrepresenterade eftersom tjugo kvinnor, som tog plats i riksdagen under
perioden 1960–70, finns med i undersökningen. Genom att studera andra
källor ska även kvinnor som satt tidigare i riksdagen i möjligaste mån under-
sökas.

Intervjuerna kompletteras med en studie av några riksdagskvinnors själv-
biografier. Endast en kvinna som invaldes i riksdagen före andra världskriget
har efterlämnat memoarer. Folkpartisten Beth Hennings var andrakammarle-
damot 1937 för Stockholms stad. Hon har beskrivit sin och familjens historia
i biografin, Resa genom sju decennier.6 Socialdemokraten Nancy Eriksson var

4.  Rita Mae Kelly & Mary Boutilier, The Making of Political Women. A Study of Sociali-
zation and Role Conflict, Chicago 1978.

5.  Emmy E. Werner & Louise M. Bachtold, ”Personality Characteristics of Women in 
American Politics”, i Women in Politics. Jane S. Jaquette (red), New York, London, Syd-
ney, Toronto 1974, s 75–84.
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också riksdagsledamot för Stockholms stad under perioden 1949–73. Hon har
författat självbiografin, Nancy Eriksson minns.7Eva Åsbrink var riksdagsleda-
mot för socialdemokraterna i Skaraborgs län under en kortare period, 1969–
76. Hon har skrivit, Intet förtiga, tillägga eller förändra eller I vågens tecken.8

Hon omtalar också sin politiska gärning i verket, Fyra ögon för att
leva.9Moderaternas Britt Mogård, riksdagsledamot åren 1969–83 för Stock-
holms län och en av partiets främsta politiker, har skildrat sin tid i riksdagen
i, Summa summarum. Rötter, levnad, ståndpunkter.10 Slutligen har Ingrid
Segerstedt Wiberg, folkpartistisk riksdagsledamot för Göteborg åren 1958–70,
berättat om sina minnen från 1940- och 1950-talen i, Utkastad och fri. Minnen
1945–55.11Därutöver ska några tidigare publicerade intervjuer och artiklar av
riksdagskvinnor som bygger på deras eget deltagande undersökas.12 

Förutom det ovan nämnda materialet, som betraktas som primärkällor,
används några vetenskapliga och populärvetenskapliga texter som skildrar
vissa riksdagskvinnor. I två vetenskapliga biografier behandlas riksdagspionjä-
rerna, Elisabeth Tamm och Bertha Wellin.13 Det finns även en rad tidnings-
och tidskriftsartiklar samt några få biografier som beskriver riksdagskvinnor-
nas liv och politiska gärning. Denna litteratur kommer jag att använda som
komplement i min undersökning.

Traditionellt har den kollektivbiografiska metoden oftast använts för att
studera politiska eliter eftersom denna grupp i regel är mycket väldokumente-
rad.14En lång rad biografier och artiklar om riksdagskvinnorna bekräftar detta
faktum. I intervjuer har dock några av de mindre bemärkta eller mindre
omskrivna riksdagskvinnorna berättat om sin tid i riksdagen.15 Muntlig histo-
ria syftar bl.a. till att skriva historia om forskningsområden där ett rikligt

6.  Beth Hennings, Resa genom sju decennier, Stockholm 1963.
7.  Nancy Eriksson, 1985.
8.  Eva Åsbrink, Intet förtiga, tillägga eller förändra eller I vågens tecken, Stockholm 1977.
9.  Gustaf Holmstedt & Eva Åsbrink, Fyra ögon för att leva, Stockholm 1976.
10.  Britt Mogård, Summa summarum. Rötter, levnad, ståndpunkter, Stockholm 1991.
11.  Ingrid Segerstedt Wiberg, Utkastad och fri. Minnen 1945–55, Stockholm 1983.
12.  Doris Håvik, ”Doris Håvik”, i Riksdagsutskotten inifrån. Tretton ledamöters hågkomster,

Lars Gustafsson (red), Stockholm 1996; Gunnel Jonäng, ”Gunnel Jonäng”, i Riksdagsut-
skotten inifrån. Tretton ledamöters hågkomster, Lars Gustafsson (red), Stockholm 1996;
Grethe Lundblad, ”Grethe Lundblad”, i Riksdagsutskotten inifrån. Tretton ledamöters
hågkomster, Lars Gustafsson (red), Stockholm 1996; Astrid Kristensson, ”Såvitt jag
minns”, i Riksdagen inifrån. Tolv riksdagsledamöters hågkomster, erfarenheter och lärdomar,
Nils Stjernquist (red), Stockholm 1991; Sven Jerstedt & Klaus Misgeld, ”Frid och fröjd
och samarbete. Intervju med Ulla Lindström”, i Arbetarhistoria, meddelanden från Arbe-
tarrörelsens arkiv och bibliotek, nr 44–45 1987/88.

13.  Hjördis Levin, 2003; Stina Nicklasson, 1995.
14.  Lawrence Stone, 1982, s 45–59.
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skriftligt källmaterial saknas. Att belysa tidigare osynliga grupper i samhället
har varit viktigt.16 Riksdagskvinnorna är visserligen inte osynliga i historien,
men deras självbild och uppfattning om sin politiska verklighet hade varit
svår att studera genom att enbart använda skriftligt källmaterial, t.ex. riks-
dagstryck och föreningsmaterial.

Inom riksdagsbiblioteket och riksdagens arkiv pågår sedan 1998 ett pro-
jekt med syfte att dokumentera riksdagens historia genom intervjuer med
tidigare riksdagsmän och -kvinnor under ledning av förste arkivarie Anders
Norberg, det s.k. intervjuprojektet. Under hösten 1999 och vid några tillfällen
därefter hade jag förmånen att intervjua f.d. riksdagskvinnor för projektets
räkning. Hösten 1999 kontaktades samtliga då levande kvinnor som suttit i
tvåkammarriksdagen brevledes med en förfrågan om de kunde tänka sig att
delta i intervjuprojektet. Kvinnorna utgjorde ett trettiotal personer. I brevet
informerades de om intervjuprojektet och min studie samt tillsändes också
det frågeformulär (se bilaga 6) som skulle användas.17 Efter en tid kontaktade
jag kvinnorna och fann att intresset för att delta i intervjuprojektet var stort.
Några få kvinnor avböjde p.g.a. åldersskäl eller sjukdom och två kvinnor
avstod eftersom de fortfarande var aktiva i riksdag respektive regering och det
styrde mitt urval.

Därefter utfördes de 26 intervjuerna från Luleå i norr till Skanör-Fal-
sterbo i söder. De intervjuade tillfrågades om de ville följa det utarbetade frå-
geformuläret eller om de ville berätta om sitt liv och sin tid i riksdagen med
egna ord. Samtliga följde frågeformuläret och de flesta hade redan innan

15.  Den viktigaste vägledningen till muntlig historia är: Paul Thompson, Det förgångnas röst
Den muntliga historieforskningens grunder, Stockholm 1980. Det finns en omfattande
vetenskaplig litteratur kring intervjumetod och tolkningar av intervjuer. Se t.ex: Steinar
Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 1997; Elisabeth Lapovsky Kennedy &
Madeline D. Davis, Boots of Leather, Slippers of Gold. The History of a Lesbian Commu-
nity, New York, London, Victoria, Toronto, Auckland 1994, s 15–26; Stephen
Humphries, The Handbook of Oral History. Recording Life Stories, London 1984; Valerie
Raleigh Yow, Recording Oral History. A Practical Guide for Social Scientists, Thousand
Oaks, London, New Delhi 1994; Herbert J. Rubin & Irene S. Rubin, Qualitative Inter-
viewing. The Art of Hearing Data, Thousand Oaks, London, New Delhi 1995; Irving
Seidman, Interviewing as Qualitative Reserch. A Guide for Researchers in Education and
Social Science, New York, London 1998; Jette Fog, Med samtalen som udgangspunkt. Det
kvalitative forskningsinterview, Aarhus 1994; Sandra J. Weber, ”The Nature of Intervie-
wing”, i Phenomenology & Pedagogy, 1986:2.

16.  Se t.ex: Åsa Nordin, Relationer i ett samiskt samhälle. En studie av skötesrensystemet i Gäl-
livare socken under första hälften av 1900-talet, Umeå 2002; Jonny Hjelm, 1991; Ingrid
Lomfors, 1996; Björn Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i
Norrköping 1890–1960, Stockholm 1996; Andrea Amft, Sápmi i förändringens tid. En stu-
die av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus och etnicitetsperspektiv,
Umeå 2000.
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intervjun börjat formulera sina svar. Frågor jag sökte svar på kretsade kring
deras bakgrund, politiska uppvaknande, partiarbetet, vägen till riksdagen,
riksdagsuppdraget samt deras syn på sin tid i riksdagen och intervjuerna
varade mellan en och två timmar. En av intervjuerna kunde inte fullföljas och
en kvinna ville mer tala om sin utbildningstid än om sin politiska karriär.
Samtliga intervjuer bandades och skrevs sedan ut av protokollskansliet vid
riksdagens kammarkansli. Därefter tillsändes de intervjuade de utskrivna
samtalen för granskning och några kvinnor tog tillfället i akt att korrigera sak-
och stavfel.18

Vissa personer är lättare att intervjua än andra av den orsaken att de upp-
levs som samarbetsvilliga, motiverade, kunniga, sanningsenliga och utför-
liga.19 De f.d. riksdagskvinnorna var positivt inställda till att delta i projektet,
de var vältaliga och hade reflekterat över samhället, sin politiska gärning och
också demokratins framtid. Flera av dem hade tidigare berättat om sitt liv för
forskare eller journalister, i självbiografier och kanske på partimöten. Politiker
och i synnerhet riksdagspolitiker är också i allmänhet medvetna om sin egen
betydelse. Intervjuerna gav mycket information om arbetet i politiken som
jag inte hade kunnat tillägna mig på annat vis, men de källkritiska problemen
är stora när intervjuer och memoarer används. Frågorna rörande genusstruk-
turen i riksdagen t.ex. var speciellt för de äldre kvinnorna svåra att relatera
till, medan många av kvinnorna invalda i riksdagen i slutet av 1960-talet

17.  Den svenska riksdagens intervjuprojekt bygger på ett betydligt större projekt som pågått 
i Finland sedan 1988. Ett hundratal f.d. riksdagsledamöter har intervjuats under ledning 
av historikern Marjatta Hietala. Den finska projektgruppen har rådgjorts i framtagandet 
av det frågeformulär som använts inom den svenska riksdagens intervjuprojekt. För att 
belysa min avhandlings frågeställningar kompletterades formuläret med specifika frågor 
riktade till kvinnorna.

18.  Utskrifterna gjordes av riksdagens stenografer, vilka återgav intervjuerna ord för ord 
utan ändringar. Intervjuerna finns bevarade på kassettband, diskett och i papperskopia 
tillsammans med överlåtelseavtal i riksdagens arkiv. Jag har tillstånd att nämna kvinnor-
nas namn i undersökningen. De etiska aspekterna måste betraktas i samtliga forsknings-
stadier i en intervjuundersökning. Betänkas bör att jag endast ska studera 
riksdagskvinnornas politiska gärning. Temat för min undersökning borde kunna 
påverka riksdagskvinnornas självkänsla positivt eftersom jag lyfter fram deras politiska 
arbete och ger dem en plats i historien. I planeringen av undersökningen har kvinnorna 
varit fullt informerade om syftet med intervjuerna och den forskningsstudie de ska ingå 
i. Om sedan kvinnorna ville, blev intervjun en del av riksdagens arkivs bestånd. Under 
intervjuerna var trivseln för de intervjuade viktig. Kvinnorna bestämde tid och plats för 
intervjun. De flesta av dem ville bli intervjuade i sina hem, men några utfrågningar gjor-
des också i riksdagens lokaler. Jag försökte ha en tillbakadragen roll och låta kvinnorna 
tala fritt. Eftersom jag var intresserad av att höra hur de arbetade i riksdagen uppehöll 
jag mig dock ofta kring dessa frågor.

19.  Steinar Kvale, 1997, s 135f.
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utförligt svarade på dessa. Under 1960-talet kom, som berördes i det förra
kapitlet, de könspolitiska frågorna upp på dagordningen och det är sannolikt
att de senare invalda kvinnorna, påverkade av tidsandan, hade reflekterat över
könsskillnader i politiken. Jag frågade dessutom kvinnorna om händelser
långt tillbaka i tiden. Några kvinnor kontaktade mig efter intervjun därför att
de efter vårt samtal kommit på att de givit mig fel uppgifter. Minnet är därtill
selektivt och ett fundamentalt mänskligt drag är att lägga sitt liv tillrätta. Det
är emellertid delvis denna konstruerade självbild som jag är intresserad av i
studien. Vissa av kvinnorna berättade mycket öppenhjärtigt om sitt privatliv,
både om sina misslyckanden och glada stunder. Här finns det dock en spän-
ning mellan ansvaret gentemot informanterna, i mitt fall riksdagskvinnorna,
och det vetenskapliga ansvaret.20 Jag kommer inte att mer än på ett generellt
plan diskutera kvinnornas privatliv.

Som intervjuare tillhör jag malmletarna med Steinar Kvales ord. Jag har i
intervjuerna letat efter viktig information till min undersökning, snarare än
konstruerat en berättelse i postmodern mening.21 De muntliga källorna är
viktiga komplement till de skriftliga och inom politisk historia är det inte
ovanligt att intervjuer har fått komplettera skriftligt källmaterial.22

Det politiska uppvaknandet

Det har visat sig att framgångsrika politiker ofta började intressera sig för
politik i unga år och så var det även bland riksdagspionjärerna. Kerstin Hes-
selgren var uppvuxen i ett liberalt hem och hon kom i kontakt med de sociala
problemen i Sverige i unga år, bl.a. genom sin fars arbete som läkare.23 Elisa-
beth Tamm hade också en politiskt aktiv far som hon ärvde sitt intresse av.24

Så gott som samtliga intervjuade riksdagskvinnor var uppvuxna i poli-
tiskt intresserade familjer och många hade också politiskt aktiva föräldrar. De
flesta hade sin far att tacka för det politiska engagemanget, men några få hade
även ärvt intresset av sina mödrar. De var unga när de började fundera kring
samhället och i familjerna diskuterades ofta samhällsfrågor. De föddes in i en
politisk värld. Annorlunda förhåller det sig med några kvinnor som delade

20.  Malin Thor, ”Oral history – mer än en metod”, i Historisk tidskrift, 2001:3, s 342.
21.  Steinar Kvale, 11f.
22.  Malin Thor, 2001, s 336–343.
23.  Ruth Hamrin-Thorell, Ingrid Gärde Widemar, Alva Myrdal & Malin Bergman, Boken 

om Kerstin Hesselgren. En vänstudie, Stockholm 1968, s 97.
24.  Hjördis Levin, 2003, s 74; Hjördis Levin, Elisabeth Tamm på Fogelstad, En radikal herr-

gårdsfröken, Stockholm/Stenhag 1989, s 14.
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sitt politiska intresse med sina äkta män och drogs med i det politiska arbetet
av dem. Britt Mogård var också ett undantag eftersom hon kom från en
familj där politik inte hade varit speciellt viktigt och hon inledde sin politiska
bana först i 40-årsåldern.25

De flesta av högerns kvinnor kom från hem där föräldrarna var konser-
vativa. Andrakammarledamoten för högern och Södermanlands län åren
1947–48, Greta Möller, började intressera sig för politik när hennes far tog
med henne på högermöten i hennes ungdom. Birgitta Sjöqvist, som var
andrakammarledamot för Värmland och högern 1958–60, hade en far som
var kommunalpolitiker.26 Högerns och senare moderaternas Ingrid Sundberg,
riksdagsledamot för Malmöhus län åren 1966–91, Ingrid Diesen för Stock-
holms stad åren 1967–79 och Ethel Florén-Winther förstakammarledamot
för moderaterna i Stockholms stad 1970, berättade samtliga att det var andra
världskriget som väckte deras politiska intresse och då främst deras engage-
mang för internationell politik.27

Redan i ung ålder kommenterade Beth Hennings politiska spörsmål i sin
dagbok. Hon var visserligen uppvuxen på ett gods i närheten av Stockholm,
men drogs till kvinnorörelsen och liberalismen under universitetsåren i Upp-
sala före första världskriget.28 De övriga folkpartikvinnorna hade samtliga för-
äldrar med liberala värderingar och flera av dem berättade i intervjuerna att
föräldrarna hade tagit med dem på politiska möten och demonstrationer i
unga år. Folkpartiets Ingrid Gärde Widemar var riksdagsledamot under åren
1949–68 för Stockholms stad och hon hade följt i sin fars fotspår. Hennes far
var förstakammarledamot för folkpartiet under åren 1938–45. Han hade även
varit konsultativt statsråd 1926–28 och senare justitieminister åren 1930–32 i
liberala ministärer.29 Ingen av kvinnorna hade dock börjat intressera sig för
politik p.g.a. någon speciell fråga eller händelse.

Centerpartiets kvinnor hade inte en lika rak väg in i politiken som de
övriga borgerliga. Ingen av Anna-Lisa Nilssons, riksdagsledamot för center-
partiet och Kristianstads län 1968–79, föräldrar var politiskt intresserade.
Hon drogs med i svenska landsbygdens ungdomsförbunds verksamhet av sin

25.  Intervju med Britt Mogård, 4 oktober 1999, (RB).
26. ”Hur känns det att vara riksdagskvinna? ”Det är faktiskt härligt!” svarar fru Greta Möl-

ler”, i Medborgaren 1947:51–52, s 8; Intervju med Birgitta Sjöqvist, 25 januari 2001, (RB).
27.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB); Intervju med Ingrid Diesen, 6

oktober 1999, (RB); Intervju med Ethel Florén-Winther 1 oktober 1999, (RB).
28.  Beth Hennings, 1963, s 77–82, 92–95. Jmf: Även om Elisabeth Tamma undervisades i 

hemmet kom hon i kontakt med kvinnorörelsen genom sin vän, den kvinnliga akade-
mikern, Sigrid Leijonhufvud. Hjördis Levin, 2003, s 71f; Mikael Sjögren, i Historisk tid-
skrift, 2003, s 7.

29.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 95.
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man Gustav Nilsson och deltog sedan i svenska landsbygdens kvinnoför-
bunds studiecirklar där hennes politiska engagemang startade. Gunnel
Jonäng var centerledamot för Gävleborgs län 1969–88. Hennes far var stads-
fullmäktigeledamot för högern, men Jonängs intresse för svenska landsbyg-
dens ungdomsförbund väcktes av hennes man, Bernt Jonäng. Maj Pehrsson,
som satt i riksdagen för centerpartiet och Älvsborgs län under åren 1969–82,
hade däremot en politiskt intresserad och aktiv far.30

Även om många av de socialdemokratiska kvinnorna hade politiskt
intresserade och i vissa fall politiskt och fackligt aktiva föräldrar var inte detta
den viktigaste faktorn till deras politiska uppvaknande. Några få var upp-
vuxna i vad de beskrev som borgerliga hem, men många hade sina rötter i
folkrörelserna och de flesta beskrev hur klassamhället med dess sociala orätt-
visor och manssamhället medvetandegjorde dem om politikens betydelse.
Flera av dem drogs till socialdemokraterna eftersom det var där de kände sig
mest hemma. För Nelly Thüring och andra hade världskrigen stor bety-
delse.31 För danskfödda Grethe Lundblad, riksdagsledamot för socialdemo-
kraterna och Malmöhus län 1969–91, var kriget mer påtagligt än för andra:

Ockupationen kom när jag var 15 år och varade till jag var 20. […] Det var
ingen rolig ungdom. Man upplevde ju väldigt mycket. Jag var med och
jobbade lite underjordiskt även om jag inte var frihetskämpe eftersom jag
var för ung. […] Jag jobbade lite med illegala tidningar och sådant. Det
var en väldigt farlig verksamhet. [………] Det har påverkat mig på det
viset att jag är mycket noga med demokrati och medbestämmande. Det
var det som var undertryckt. […] I de illegala tidningarna handlade det
om att gå ut med ett demokratiskt budskap. Jag såg ju orättvisorna i värl-
den bland arbetarbarnen som jag jobbade med. Det var många fattiga barn
och fattiga familjer. Vi var själva väldigt fattiga. Det var mycket svårt att
klara sig. Det var dåligt med mat och sådant. [………] Sedan blev jag
aktiv i det som motsvarar SSU, dvs. DSU. Jag blev mycket aktiv. [………]
Trots att det var ockupation hade vi en fantastisk sammanhållning.
[………] Jag gick in i SSU när jag precis hade fyllt 17 år. Jag var väl halv-
vägs med lite innan. Sedan har jag varit politiskt aktiv ända sedan dess.
[………] Det var ju det här med ockupationen och kriget. Man ville
kämpa för demokrati, att folk skulle få medbestämmande och bättre väl-
färd.32

30.  Intervju med Anna-Lisa Nilsson, 28 oktober 1999, (RB); Intervju med Gunnel Jonäng, 
16 november 1999, (RB); Intervju med Maj Pehrsson, 8 maj 2001, (RB).

31.  ”Nelly Thüring 50 år”, i Morgonbris 1925:7, s 11; Birgitta Dahl, ”Västberg som barn-
domsmiljö på 40-talet”, i Från Gästrikland, Gävle 1999/2000, s 156f.

32.  Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB). Se vidare: Grethe Lundblad, 
1996, s 244ff.
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De kommunistiska andrakammarledamöterna Gerda Nilsson, som represen-
terade Gävleborgs län åren 1951–56, och Eivor Marklund, representerande
Norrbottens län 1968–82, menade att det var klassamhället och de sociala
missförhållandena som ledde dem in i partiet. För Marklund var dessutom
andra världskriget och fredsfrågan viktig.33 Marklunds berättelse visade också
hur viktiga folkrörelserna var för att organisera ungdomarna:

[Hon] hade gått med i ungdomsklubben i Kiruna. Det var egentligen inte
alls något medvetet politiskt ställningstagande. Det var en aktiv klubb med
dans och mycket utåtriktad verksamhet. Det var amatörteater. Vi satte upp
revyer inför val. Jag hade lagt min medlemsbok på öppna spisen i rummet.
När pappa såg den frågade han vad det var för något. Jag undrade vad han
menade. Han sade att jag inte visste vad det betydde och att det var allvar-
liga saker. Man ska veta vad man gör innan man organiserar sig så där. Då
sade jag någonting som jag har fått äta upp ända sedan dess så länge pappa
levde. Jag sade nämligen: ”Men pappa det är ju roligt på danserna.” […]
Sedan när jag stönade över att ha så och så många propositioner som jag
måste läsa osv. sade pappa alltid: ”Jaja, men du, det är roligt på dansen.”34

Hon var dock inte ensam om att dras till folkrörelserna p.g.a. den omfattande
fritidsverksamheten för ungdomar. Det gjorde även socialdemokraternas Ger-
trud Sigurdsen, riksdagsledamot för Stockholms stad 1969–88, som gick med
i SDUK 1939, föregångare till SSU, mycket beroende på teateruppsättningar,
dans, utflykter, diskussioner och studiecirklar.35 Detta visar att folkrörelserna
var viktiga eftersom de, förutom att roa ungdomarna, drog in dem i det poli-
tiska arbetet under 1900-talets första hälft.

Kvinnornas politiska karriärer

Som tidigare visats var det vanligt att kvinnorna hade kommunala eller lands-
tingspolitiska förtroendeuppdrag bakom sig när de tog plats i riksdagen.
Majoriteten av dem rekryterades också från kvinnoförbunden, även om
många hade varit medlemmar i flera olika delar av partiorganisationerna.
Kvinnorna berättade följaktligen att det ofta var det stöd de fått från sina
kvinnliga partikamrater på hemmaplan som möjliggjorde deras avancemang,
men några beskrev också hur någon eller några enskilda män påverkat dem
att ställa upp som riksdagskandidater.

33.  Intervju med Gerda Nilsson, 12 oktober 1999, (RB); Intervju med Eivor Marklund, 5 
oktober 1999, (RB).

34.  Intervju med Eivor Marklund, 5 oktober 1999, (RB).
35.  Lena Näslund, I en värld av män. En biografi över Gertrud Sigurdsen, Stockholm 2000, s 

23. Jmf: Birgitta Dahl, 1999/2000, s 158f.
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Högerns kvinnor fick samtliga sitt riksdagsuppdrag efter hårt arbete
inom partiorganisationen. Birgitta Sjöqvist berättade att hon blev mycket
överraskad då kvinnorna i hennes hemlän Värmland hade frågat henne om
hon ville ställa upp som andra namn på högerns riksdagslista i Värmland där-
för att hon innan dess inte hade haft några tankar på att sitta i riksdagen. De
gick bra för högern i Värmland i extravalet 1958 och hon tog en riksdagsplats.
Det blev en väldig omställning för henne.36 Också hennes partikamrat, Ingrid
Sundberg, började riksdagskarriären på ett liknande sätt:

Jag stod på andra plats i valet 1965. [...] Vi hade bara en riksdagsman för
högern i Malmöhus län. […] Vad hände? Jo, man beslutade att man skulle
införa helbetalda landstingsråd. Då sade Eric Nilsson [riksdagsman för
högern och Malmöhus län åren 1949–65], som inte körde bil och var trött
på Stockholmsresorna, att han skulle bli landstingsråd. Det var den 17
december 1965. Då gick det direkt till dem som räknar samman. Så kom
ett telefonsamtal och ett brev till mig att jag var vald till riksdagen som
började den 11 januari. Så gick det till.37

Beth Hennings, Ragnhild Sandström (andrakammarledamot för folkpartiet
och Västerbottens län 1945–60) och Ingegärd Frænkel (riksdagsledamot åren
1967–79 för folkpartiet och Göteborg) beskrev också hur de helt oväntat tog
plats i riksdagen.38 Annorlunda förhåller det sig med de övriga folkpartisterna
som tycks ha blivit nominerade till riksdagskandidater och sedan arbetat i val-
rörelserna för att ta sig in.39 Centerkvinnorna hade också arbetat i många år i
partiorganisationen och klättrat på kandidatlistorna för att sedan ta en plats i
riksdagen.

Bland socialdemokraterna såg vägen till riksdagen olika ut. Det fanns en
grupp kvinnor som enligt sig själva oväntat hamnade i riksdagen. Anna Greta
Skantz, riksdagsledamot för socialdemokraterna och Malmöhus län 1962–82,
menade t.ex. att hennes inval skedde som för alla andra kvinnor: ”På den
tiden sade man att kvinnor kom in i riksdagen genom ett hjärtslag eller
genom att någon blev landshövding, och jag kom in genom att Gösta Netzén
blev landshövding.”40 En annan grupp ställde upp på valbar plats på riksdags-
listan och visste att de med största säkerhet skulle komma in i riksdagen.

36.  Intervju med Birgitta Sjöqvist, 25 januari 2001, (RB).
37.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB).
38.  Beth Hennings, 1963, s 214; Stellan Rosén, 1979, s 82; Intervju med Ingegärd Frænkel, 18 

oktober 1999, (RB).
39.  Ingrid Segerstedt Wiberg berättar dock i sina minnen att hon blev förvånad när partiet

ville nominera henne. Hon var till en början inte ens övertygad folkpartist. Hon hade
sneglat åt det socialdemokratiska hållet mycket beroende på utrikespolitiken. Se: Ingrid
Segerstedt Wiberg, 1983, s 183f; Hjördis Levin, 1989, s 27.
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Några av dessa kvinnor berättade att deras plats var vikt för en kvinna efter-
som partiet ville ha det så. Socialdemokraten Doris Håvik, som satt i riksda-
gen under åren 1969–94 för Göteborg, berättade följande om sin väg in i
riksdagen:

[Det var] en Bengt Tengroth här i Göteborg som tog ut mig. Jag var
mycket ute på SKF och andra företag och pratade. Han sade till mig att
man skulle ha en kvinna i riksdagen och frågade om jag hade något namn-
förslag. Men det hade jag faktiskt inte. […] Sedan efteråt har han berättat
för mig hur roligt han hade åt detta. Han sade att jag såg så dum ut och att
det syntes tydligt att jag inte tänkte på mig själv, men att det var mig det
gällde. Det var ganska fantastiskt.41

Kommunisternas väg till riksdagen liknade socialdemokraternas. I Gerda
Nilssons fall ville partiet nominera en kvinna. Hon invaldes som suppleant
därför att hennes partikamrat Ola Persson fick plats i första kammaren och
därefter hamnade hon på valbar plats på Gävleborgslistan. Eivor Marklund
kom även in som suppleant i andra kammaren efter att C-H Hermansson
och Lars Werner övertalat henne att ta plats. Marklund ville avstå p.g.a. sin
familjesituation eftersom hon nyligen hade blivit änka och var ensamstående
med två små döttrar. Hennes föräldrar lovade dock att hjälpa henne med bar-
nen om hon tog platsen i riksdagen.42

Den första tiden i riksdagen

Enligt Kerstin Hesselgren försökte en polis stoppa henne när hon var på väg
in i rikssalen vid riksdagens invigning i januari 1922. Generat fick han veta att
hon var en av riksdagens nyinvalda ledamöter.43 Det var besvärligt även för
hennes kvinnliga efterföljare att ta sig in i riksdagen, men inte fullt så svårt.
Hesselgren har också berättat att första kammarens talman Hugo Hamilton
bekymrat välkomnade henne till riksdagen den första dagen. Han hade fun-

40.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB). Gösta Netzén var andrakam-
marledamot för socialdemokraterna och Malmöhus län åren 1949–61 och jordbruksmi-
nister åren 1957–61.

41.  Intervju med Doris Håvik, 17 oktober 1999, (RB).
42.  Intervju med Gerda Nilsson, 12 oktober 1999, (RB); Intervju med Eivor Marklund, 5 

oktober 1999, (RB). Ola Persson invaldes i andra kammaren 1945, flyttade till första 
kammaren 1951 och blev kvar där till 1954. C-H Hermansson var vänsterpartiet kommu-
nisternas partiordförande och riksdagsledamot för Stockholms stad åren 1963–70. Lars 
Werner var riksdagsledamot för Stockholms stad åren 1965–94 och vänsterpartiet kom-
munisternas partiordförande 1975–93.

43.  Ingemar Gustafsson, ”Kerstin Hesselgren – den charmerande socialreformatorn”, i Från 
Gästrikland, Gävle 1987, s 35f.
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derat hela natten på hur han fortsättningsvis skulle inleda kammarens för-
handlingar och deklarerade att han skulle fortsätta säga ”Mina herrar!” tills
Hesselgren fick fler kvinnliga kamrater i första kammaren. Det fick hon nu
aldrig. Hesselgren beskrev att det var konstigt att komma till riksdagen och
det tog ett tag för henne att anpassa sig. Hon hade, innan hon inträdde,
bestämt sig för att vara tyst sitt första riksdagsår vilket var brukligt, men hon
gick ändå tillsammans med de övriga kvinnorna upp i debatten i den tidigare
beskrivna barnmorskelönefrågan.44

Agda Östlund berättade för en journalist om sin första dag i riksdagen
att hon kände sig som en ”sparv i en tranedans”. Hon menade att det fanns
226 självskrivna ledamöter i andra kammaren och fyra som förts dit av
”ödet”, men hon skrev själv i Morgonbris 1922 att idel välvilja hade mött kvin-
norna i riksdagen.45

Många av de intervjuade kvinnorna berättade, liksom sina föregångare,
att det var svårt att komma som ny ledamot till den hierarkiskt uppbyggda
riksdagen. De kände sig oerfarna och osäkra på hur de skulle arbeta. De första
åren fick bli en lärotid. Ingrid Sundberg berättade dock att det fanns många
vänliga människor som ställde upp och vägledde dem in i miljön:

[Vaktmästarna] var fantastiska och hjälpte oss med allt. Det fanns inte
många damtoaletter. När jag kom ny första dagen visste jag ingenting. Det
fanns ingen introduktion i riksdagsarbetet. […] Då kom Gunvor Ryding
[riksdagsledamot för kommunisterna i Göteborg 1963–76] och sade:
”Goddag, jag heter Gunvor Ryding. Du kanske vill veta hur det fungerar i
lokaliteterna här? Jag har tid att gå runt med dig.” Gunvor gick med mig
runt och visade damtoaletterna, kvinnorummet och alltihop.46

Britt Mogård berättade att en manlig partikamrat, när hon var ny i riksdagen
1969, sade:

”Äsch, du klarar dig själv du Britt.” Sedan var det inget mer med det. Man
var hemskt ensam i början. Men då var det två tjejer från kommunisterna,
jag undrar om inte en av dem var Eivor Marklund som var hyggliga och
pratade med mig och talade om praktiska grejer. Vi satt och pratade väldigt
mycket tills de sade till mig att jag skulle akta mig så att jag inte fick dåligt
rykte för att jag satt och pratade med dem jämt. […] De tyckte väl synd
om mig när jag stod i ett hörn och såg ensam ut.

44.  Ruth Hamrin-Thorell, Ingrid Gärde Widemar, Alva Myrdal & Malin Bergman, 1968, s
110f; Ingemar Gustafsson, 1987, s 33; Stina Nicklasson, 1995, 195ff.

45.  Hulda Flood, Agda Östlund. Pionjär i genombrottstid, Stockholm 1954, s 60; ”Hur det 
känns – att vara en bland de fyra”, i Morgonbris 1922:2; Jmf: Mauritz Västberg, Politiker 
och partigängare. Partiska porträtt, Stockholm 1936, s 258.

46.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB).
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Första gången jag var med i en debatt i riksdagen diskuterade jag med soci-
aldemokraten Stig Alemyr [riksdagsledamot i Kalmar län 1957–94]. Jag
dammande på honom alldeles kolossalt. […] Sedan gick jag eftersom jag
skulle vara med på en fotografering. Stig Alemyr steg upp och sade att det
var ett mycket originellt beteende av fru Mogård som inte tar en debatt
tills den är slut. Jag hade uppfattat det så att den var slut. Det var ingen bra
början. Jag blev rysligt generad för det. Det var verkligen inte min avsikt
att vara nonchalant. Sådant kunde någon ha talat om för en.47

Eftersom högerns kvinnor oftast var suppleanter i utskotten, i likhet med de
andra kvinnorna under tvåkammartidens senare del, kunde de inte påverka så
mycket förrän de lärt sig arbetet från grunden. Ingrid Sundberg berättade att
utskotten var mycket hierarkiska. Partiledaren satt längst till höger runt sam-
manträdesbordet och sedan satt ledamöterna efter ålder och värdighet. Själv
satt hon på en stol utefter väggen därför att hon var suppleant. Hon och
andra suppleanter kunde få i uppgift av sin utskottsledamot att ta ett ärende
och det var kanske en reservation på några rader som de fick resa sig upp och
redogöra för.48 Ethel Florén-Winther bestämde sig dock tidigt för att gå på så
många utskottssammanträden hon kunde trots att hon var suppleant och
ibland fick hon hoppa in i utskottsarbetet och kunde då också gå upp i debat-
ten som följde i första kammaren.49

Beth Hennings livligaste intryck av sin första dag i riksdagen 1937 var att
den socialdemokratiske statsministern, Per Albin Hansson, hjärtligt hälsade
henne och andra nykomlingar välkomna. Hon kom emellertid, enligt sig
själv, till riksdagen alltför oförberedd och utan förhoppningar om att folkpar-
tiet skulle ha nämnvärda framgångar p.g.a. den socialdemokratiska valfram-
gången i 1936 års andrakammarval.50 Ragnhild Sandström, som invaldes 1945,
gick längre än så när hon hävdade att hon var den mest ovetande ledamot
som tagit plats i riksdagen.51Folkpartiets övriga kvinnor tyckte däremot inte
att riksdagen eller uppdraget var så speciellt, men de hade redan en plats i
offentligheten. Det var endast att sätta igång och arbeta! Ingegärd Frænkel
förmedlade dock en annan bild. Hon var oerfaren och fick jobba hårt för att
ta sig in i arbetet.52

47.  Intervju med Britt Mogård, 4 oktober 1999, (RB).
48.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB).
49.  Intervju med Ethel Florén-Winther, 1 oktober 1999, (RB).
50.  Beth Hennings, 1963, 221f.
51.  Stellan Rosén, 1979, s 82.
52.  Intervju med Ingegärd Frænkel, 18 oktober 1999, (RB).
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Bondeförbundets förstakammarledamot Gärda Svensson utbrast, i en
intervju under sina första veckor i riksdagen 1945, att hon blev förtjusande
mottagen av både partikamrater och andra ledamöter, men att hon befarade
att det låg ett tungt arbete framför henne.53 En av Svenssons efterföljare, Maj
Pehrsson, hade en annan berättelse om sin första tid i riksdagen:

Jag hade många friska idéer om vad jag skulle motionera om, och det
gjorde jag också. […] Det var massor med bra saker. […] Alla motioner
skickades ju ut på remiss från utskottet. När jag kom till mitt utskott hade
remissinstanserna tillstyrkt motionerna. Det var ju bra. Jag var glad i
hågen. Jag satt ju vid väggen som ny suppleant. Den ena efter den andra
sade att här var det en motion och remissinstanserna hade tillstyrkt den,
men […] motionen skulle avslås. Det gick runt bordet, och sedan avslog
de min motion. Det var flera stycken motioner som behandlades på det
sättet. Jag var så glad att remissinstanserna tillstyrkte mina förslag. När
man är ny tror man ju att det går igenom tvärt, men det gjorde det inte.54

Socialdemokraternas Anna Greta Skantz kom väl ihåg sin första dag i riksda-
gen. Hon menade att det visades en stor vänlighet inför nyanlända ledamöter,
men att få hade tid att ägna åt dem. Hon kom dock ihåg att den socialdemo-
kratiske finansministern Gunnar Sträng hade stegat tvärs över andrakammar-
salen och hälsat henne välkommen. Hon berättade vidare:

Ett minne som jag har är min första dag. Jag visste var man skulle gå in i
Riksdagshuset. Jag skulle gå uppför trappan och sedan till vänster. Det
hade jag fått besked om. Sedan gick jag fram och talade med vaktmästarna.
De var så vänliga och rara och talade om var jag kunde hänga mina kläder.
Det fanns en krok där man kunde hänga kläderna. Sedan visade de var jag
skulle sitta. Då visade det sig att jag fick [socialdemokraten] Per Edvin
Sköld till bänkkamrat. Det var en man som jag hade en oerhörd respekt
för. Han var kunnig och hade varit med i riksdagen sedan 1917. Han var
över 70 år. Han hade varit handels-, jordbruks-, försvars- och finansminis-
ter. Jag bävade. […] Jag tänkte: Hur ska detta gå? Men han var helt under-
bar. Jag har ofta tänkt på det. Jag tror att han har betytt mer än någon
annan. I och med att vi skulle vara bänkkamrater måste jag läsa handling-
arna alldeles kolossalt. Det var inte så att han tillrättavisade eller så, men
han kunde ju så mycket. Det var så naturligt för honom. Jag måste läsa och
stryka för och så. […] Men han och jag kom jättebra överens.55

53.  ”SLKF har fått sin första riksdagsledamot”, i Budkavle till landsbygdens kvinnor 1945:1–2, s 2ff.
54.  Intervju med Maj Pehrsson, 8 maj 2001, (RB).
55.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB).
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Socialdemokraten och f.d. LO-ordföranden Axel Strand hade under sin tid
som LO-ordförande en hård attityd gentemot kvinnorna i LO.56Trots detta
tycks han ha varit ett stort stöd för de nyinvalda socialdemokraterna i andra
lagutskottet.57 Strand satt i första kammaren under åren 1938–70 och var
1957–70 ordförande i andra lagutskottet.58Anna Greta Skantz, Doris Håvik
och Gertrud Sigurdsen berättade samtliga att han lotsade dem in i utskottsar-
betet. Hans kompetens gjorde även starkt intryck på och inspirerade Frida
Berglund. Nämnas bör att dessa kvinnor hade rötter i fackföreningsrörelsen
och kanske var Strand mer vänligt inställd till sina fackliga kamrater. Grethe
Lundblad berättade följande om sin första tid i riksdagen:

Jag var kanske lite skakad. Det var ju väldigt många äldre män som hade
lite av det där gamla. Det var lite grevligt över dem. På något vis tillhörde
de en annan tid. Jag var nog lite förvånad. […] Jag sade till min man att
jag nog inte skulle stanna där länge. Men sedan lärde jag ju känna de yngre
i första kammaren, och det var mycket mer fart över dem. Jag minns speci-
ellt de äldre när jag gick runt och hälsade första gången. De sade: ”Vad är
det för liten jänta som kommer här?” Jag var 44 år. [………]

Men tiden i första i kammaren var lite konstig. Jag minns att Ingeborg
Carlqvist [förstakammarledamot för socialdemokraterna och Malmöhus
län 1951–68] som jag efterträdde sade till mig: ”Grethe nu får du sitta och
lyssna, så kan du så småningom gå upp i talarstolen.” När jag hade varit
med i andra lagutskottet i tre månader sade Axel Strand, som då var f.d.
LO-ordförande, till mig: ”Vi har det där ärendet med sjömanshusen. Vi
ska upp och försvara det i kammaren. Det är inget komplicerat, så du
skulle väl kunna ta det.” Då fick jag gå upp i talarstolen. Jag tyckte det var
förskräckligt. Alla tittade ju på mig. Men det var ju han som hade sagt det.
Jag vågade inte gå emot det han sade. Doris Håvik och jag kom in samti-
digt. Han sade också till henne att ta ett ärende. Han tyckte att vi var unga
och pigga. Jag tror att han hade rätt i det. Det var mycket bättre att vi kom
upp snabbt.59

Socialdemokraten Sigrid Ekendahl däremot fick några år tidigare föga stöd av
Strand i sin riksdagskarriär. Hon invaldes i andra kammaren för Stockholms
stad 1941, men tvingades lämna riksdagen 1948, när hon anställdes som
ombudsman och ledare för LO:s kvinnoråd. Hennes kvinnliga fackliga kam-
rater, som en gång fått henne nominerad till riksdagslistan i Stockholm lät sig

56.  Nancy Eriksson, 1985, s 80; Yvonne Hirdman, 2001, s 52.
57.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Intervju med Doris Håvik, 17

oktober 1999, (RB); Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB); Intervju
med Gertrud Sigurdsen, 12 oktober 1999, (RB); Intervju med Frida Berglund, 7 mars
2001, (RB).

58.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, del 1, Stockholm 1988, s 173f.
59.  Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB).
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dock inte nedslås trots Strands motvilja mot att Ekendahl skulle inneha både
sitt uppdrag inom LO och riksdagsuppdraget. Ekendahl återvaldes till riksda-
gen i andrakammarvalet 1956 och behöll riksdagsuppdraget till 1968. Sigurd-
sen berättade att när hon invaldes i riksdagen i slutet av 1960-talet var
stämningarna inom LO annorlunda. Då sågs hennes inval som en framgång
för organisationen och hon stöttades i karriären.60

Några socialdemokratiska kvinnor, som kom att sitta en kortare period i
riksdagen, berättade dock om den ibland tröstlösa positionen som suppleant i
utskotten. Göta Rosén, som var andrakammarledamot för Örebro län under
åren 1940–42, beskrev t.ex. sin tid som ”vägglus” i andra lagutskottet. Andra-
kammarledamoten Svea Edin, från Jämtlands län som satt i riksdagen åren
1962–64, fick endast vid ett tillfälle delta vid bordet i jordbruksutskottet
under sina två år som suppleant. Eva Åsbrink å sin sidan blev mycket förvå-
nad, i slutet av 1960-talet, när hon fick erfara att det förväntades av henne att
hon skulle sitta tyst vid väggen i allmänna beredningsutskottet åtminstone
det första året. I mitten av 1950-talet tog, som nämnts, Nancy Eriksson upp
suppleanternas besvärliga situation samt den tröga tågordningen i riksdagen
och hon var också mycket besviken över att det tog så lång tid att avancera i
utskottshierarkin.61

Att arbeta i riksdagen

Flertalet intervjuade kvinnor berättade om den goda stämning som präglade
den gamla riksdagen och ledde till ett gott samarbete mellan riksdagsledamö-
terna trots de ideologiska och partipolitiska olikheterna. Det var naturligtvis
främst partikamrater som samverkade väl och kvinnorna tycks ha haft speci-
ellt god nytta av sina kvinnliga partikamrater, men även av de andra kvinnliga
ledamöterna. Ett gott samarbete uppstod också i utskotten och på länsbän-
karna.

60.  Kaj Axelsson, Den första i sitt slag, Stockholm 1980, s 29, 46f; Lena Näslund, 2000, s 52, 
82f. Jmf: Gunnel Karlsson, 1996, s 203f. Några år senare förväntades också socialdemo-
kraten Inga Thorsson lämna sin plats i riksdagen om hon skulle ta posten som social-
borgarråd i Stockholm. Hon hade varit andrakammarledamot för Stockholm under åren 
1957–58 när hon erbjöds posten. Hon återvaldes till enkammarriksdagen 1971.

61.  Intervju med Göta Rosén, 8 april 1998, (i författarens ägo); Intervju med Göta Rosén, 3 
november 1999, (RB); Intervju med Svea Edin, 17 november 1999, (RB); Intervju med 
Eva Åsbrink, 9 maj 2001, (RB); Nancy Eriksson, 1985, s 106f.
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Högerns kvinnor berättade att det var något särskilt med de kvinnliga
partikamraterna och de bildade ett nätverk som Ingrid Sundberg beskrev det.
Både Sundberg och Ethel Florén-Winther menade dock att det också upp-
stod kontakter och vänskapsförhållanden bland kvinnorna oberoende av par-
titillhörighet och att de gick samman i vissa frågor.62

När Beth Hennings satt i riksdagen 1937 blev kvinnorna genast du med
varandra och varmast om hennes hjärta låg hennes partikamrat Kerstin Hes-
selgren. Därutöver samarbetade hon bäst med de socialdemokratiska kvin-
norna även om hon var mycket kritisk till några av dem.63 Ingrid Gärde
Widemar som satt i riksdagen något senare berättade också att:

Någon som var väldigt viktig [för henne] var t.ex. Ragnhild Sandström
från Umeå. Hon var mycket duktig. […] Jag var ofta uppe och hälsade på
henne i Umeå. Rut Hamrin från Uppsala satt också i första kammaren.
Sedan tyckte jag mycket bra om både Ulla Lindström och Inga Thorsson.
Dem hade jag träffat i kvinnosaksrörelsen hela tiden. […] Jag kände dem
väl. Det var mycket samarbete i kvinnosaksfrågor från början mellan kvin-
norna från olika partier. […] Man kunde väcka gemensamma motioner i
en fråga som skrevs på av en från varje parti. Då blev det en s.k. gemensam
kvinnomotion. […] Det var inte alls ovanligt på den tiden, på 50-talet,
men det kom bort sedan. [………] Det är inte så stora skillnader när det
gäller kvinnofrågor. Ulla Lindström och Inga Thorsson har varit ledande
socialdemokrater. […] Vi hade helt samma åsikter i alla väsentliga frågor
som gällde kvinnor.64

Socialdemokraten Göta Rosén bekräftade Ingrid Gärde Widemars bild av att
det fanns ett gott samarbete mellan kvinnorna under deras tid i riksdagen.
Rosén beskrev hur framför allt en grupp socialdemokratiska kvinnorna hade
stor nytta av varandra och nämnde också folkpartiets Kerstin Hesselgren och
högerns Ebon Andersson. Hon påpekade dock att kvinnorna var så få att det
var svårt för dem att göra sig hörda i riksdagen i början av 1940-talet.65 Inge-
gärd Frænkel, som satt senare i riksdagen, berättade om sin samvaro och sam-
verkan med bl.a. Nancy Eriksson och Gunvor Ryding.66

62.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB); Intervju med Ethel Florén-
Winther, 1 oktober 1999, (RB).

63.  Beth Hennings, 1963, s 228f.
64.  Intervju med Ingrid Gärde Widemar, 2 november 1999, (RB).
65.  Intervju med Göta Rosén, 8 april 1998 (i författarens ägo); Intervju med Göta Rosén, 3 

november 1999, (RB).
66.  Intervju med Ingegärd Frænkel, 18 oktober 1999, (RB).
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Centerpartiets Anna-Lisa Nilsson beskrev att kvinnorna i riksdagen
arbetade tillsammans i speciella frågor. Det var ett samarbete som blev vanli-
gare under 1970-talet. Själv hade hon mycket kontakt med Ingrid Segerstedt
Wiberg samt Ingegärd Frænkel och de hade ett gott samarbete även om de
inte alltid hade samma uppfattning i alla frågor.67 Också Gunnel Jonäng ville
minnas en fint samverkan kvinnorna emellan.68

Socialdemokraterna beskrev också den speciella stämning som fanns
bland kvinnorna. Ulla Lindström erinrade sig sin första tid i riksdagen 1946,
då en grupp socialdemokratiska kvinnor genast tog hand om henne.69 Social-
demokraterna berättade främst om sammanhållningen bland de kvinnliga
partikamraterna. Gunbjörg Thunvall, som var riksdagsledamot för Gävle-
borgs län 1957–76, menade att Inga Thorsson, Nancy Eriksson, Alva Myrdal
och Ulla Lindström var mycket angelägna om att kvinnorna skulle hålla sam-
man i riksdagen. De skapade en känsla av samhörighet i gruppen genom att
arrangera träffar och middagar.70 Svea Edin berättade också att de socialde-
mokratiska kvinnorna höll ihop under den första delen av 1960-talet.71Social-

67.  Intervju med Anna-Lisa Nilsson, 28 oktober 1999, (RB).
68.  Intervju med Gunnel Jonäng, 16 november 1999, (RB).
69.  Sven Jerstedt & Klaus Misgeld, 1987/88, s 60.
70.  Intervju med Gunbjörg Thunvall, 23 november 1999, (RB).

Riksdagens kvinnor samlade för ett sista foto i gamla riksdagshuset inför flytten till
Sergels torg.
Källa: Eva Åsbrink, Intet förtiga, tillägga eller förändra eller i Vågens tecken, Stock-
holm (2:a upplagan) 1977.
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demokraternas Frida Berglund, som representerade Norrbottens län i
riksdagen från 1969, menade att kvinnorna även höll ihop under hennes
period i riksdagen.72 Anna Greta Skantz påpekade dock att det fanns viktiga
skiljelinjer mellan de olika partierna, men att kvinnorna kunde samarbeta i
vissa frågor och LO:s Gertrud Sigurdsen menade att ”partitillhörigheten
betydde mer än kvinnogemenskapen”.73 Några få av dem, bl.a. Anita Gradin
och Grethe Lundblad, berättade emellertid om god samverkan med andra
partiers kvinnor men Lundblad hävdade att det var när tvåkammarriksdagen
ersattes med enkammarsystemet 1971 som samarbetet mellan kvinnorna tog
fart på allvar.74 Eva Åsbrink hade stor nytta av sina kontakter med de andra
partiernas kvinnor eftersom hon p.g.a. sin borgerliga bakgrund och höga
utbildning aldrig kände sig accepterad i socialdemokratiska partiet och hon
mindes speciellt sina gamla bekantskaper från universitetsåren med folkpar-
tiets Kerstin Anér samt högerns Blenda Ljungberg och Astrid Kristensson.75

Kommunisterna, och då framför allt Gerda Nilsson, hade dock en annan
syn på riksdagen. Hon menade att det inte alltid var skojigt att vara kommu-
nistisk ledamot under det kalla kriget eftersom det inte fanns några kvinnor
som vågade umgås eller samarbeta med henne. Riksdagsledamöterna var ald-
rig elaka, men de tog ett tydligt avstånd från kommunisternas ledamöter som
var mycket isolerade. Hon kom emellertid ihåg att bänkkamraterna på Gävle-
borgs länsbänk Edith Liljedahl, representerande folkpartiet under 1950-talet,
och Einar Asp, socialdemokratisk andrakammarledamot åren 1953–68, var

71.  Intervju med Svea Edin, 17 november 1999, (RB).
72.  Intervju Med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB).
73.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Intervju med Gertrud Sigurd-

sen, 12 oktober 1999, (RB).
74.  Intervju med Anita Gradin, 5 oktober 1999, (RB); Intervju med Grethe Lundblad, 26

oktober 1999, (RB).
75.  Eva Åsbrink, 1977, s 16, 69–77. Kerstin Anér var riksdagsledamot under perioden 1969–

85 för folkpartiet i Stockholms stad, högerns senare moderaternas Blenda Ljungberg var
riksdagsledamot också för Stockholms stad 1962–73 och slutligen Astrid Kristensson var
riksdagsledamot för högern och moderaterna i Stockholms stad åren 1958–77. Se: Två-
kammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, band 1, Stockholm 1988, s 52, 123
och 136. Också Elisabeth Sjövall, andrakammarledamot för socialdemokraterna i Göte-
borg 1957–68, hade, åtminstone enligt samtiden, problem i sitt parti p.g.a. sin sociala
ställning: ”Dr Sjövall slogs ut i nomineringen” (HT 23 april 1968), i Tidningsklippsam-
lingen, (Riksdagen), Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek
(GUB); ”Känd forskare gick inte på partimöte. Sparkas från riksdagen”, (Göteborgs-
Tidningen 21 april 1968), i Tidningsklippsamlingen, (Riksdagen), Kvinnohistoriska sam-
lingarna, (GUB);
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snälla och ”skojiga”.76 Eivor Marklund menade att svenskt parlamentariskt liv
var mycket partibundet, men hon tyckte exempelvis mycket om Britt Mogård
och Nancy Eriksson som kamrater och senare under 1970-talet blev stäm-
ningen mycket lättare för partiets ledamöter.77

Ingrid Sundberg skildrade, liksom många andra kvinnor, den goda stäm-
ningen på hennes länsbänk. Hon menade att det fanns ett särskilt förhållande
mellan ledamöterna på Malmöhusbänken, oberoende av partitillhörighet, där
de kände samhörighet med varandra.78 Ingrid Segerstedt Wiberg kunde också

76.  Intervju med Gerda Nilsson, 12 oktober 1999, (RB); Jmf: Nancy Eriksson, 1985, s 99; C-
H Hermansson, ”Arbetet i riksdagens vänstergrupp; några perspektiv 1917–1985”, i Riks-
dagen inifrån. Tolv riksdagsledamöters hågkomster, erfarenheter och lärdomar, Nils Stjern-
quist (red), Stockholm 1991, s 191–194.

77.  Intervju med Eivor Marklund, 5 oktober 1999, (RB).
78.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB).

Socialdemokraten Nancy Eriksson leder här det sista sammanträdet i allmänna be-
redningsutskottet i december 1970.
Källa: Eva Åsbrink, Intet förtiga, tillägga eller förändra eller i Vågens tecken, Stock-
holm (2:a upplagan) 1977.
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berätta om det ”roliga” samarbetet på hennes länsbänk. Göteborgarna höll
inte så strikt på partigränserna. Kvinnorna höll speciellt ihop och hon kom
tydligast ihåg socialdemokraten Lisa Mattson, riksdagsledamot under åren
1959–85 för Göteborg, som hon ofta diskuterade med.79

Socialdemokraterna berättade också om sina länsbänkar. Anna Greta
Skantz menade att skåningarna höll ihop, medan Grethe Lundblad hävdade
att norrbottningarna var bättre på att samarbeta än skåningarna. Frida Berg-
lund berättade att norrbottningarna var bra på att hålla ihop och de samarbe-
tade dessutom med västerbottningarna och västernorrlänningarna ibland.
Gertrud Sigurdsen trodde att de som inte kom från Stockholm blev mer sam-
mansvetsade av den orsaken att de umgicks mer i och med att de inte hade ett
hem att dra sig tillbaka till på kvällarna. Nancy Eriksson nämnde dock i sina
memoarer alla stockholmskamrater som genom åren skjutsade henne hem
efter nattplenum.80

Några av socialdemokraterna beskrev den unga grupp ledamöter som
tog säte i riksdagen i och med 1968 års andrakammarval. Grethe Lundblad
skildrade att den unga gruppen arbetade mycket tillsammans, men att partiet
misstyckte.81 Anita Gradin hade mött flera av den unga gruppens medlemmar
redan under sin tid i socialdemokratiska studentförbundet och gruppen sam-
arbetade sedan i riksdagen. De skrev motioner tillsammans och ställde till
problem för partiet och så småningom försökte socialdemokratiska partigrup-
pen få ordning på dem, men det ”gav” de helt enkelt ”fan i” med Gradins
ord.82 Vi har även tidigare sett hur de ställde upp för varandra i riksdagsgrup-
pens arbete.

Ingrid Gärde Widemar menade att hon utförde sitt viktigaste arbete när
hon var ordförande i första lagutskottet eftersom det genuina lagarbetet fanns
där. Även om Nancy Eriksson inte till en början var imponerad av att vara
ordförande i allmänna beredningsutskottet, berättade hon ändå med värme
om sin tid där och den kamratskap hon kände bl.a. med de tre vice ordföran-
den, samtliga bondeförbundare och senare centerpartister.83

79.  Intervju med Ingrid Segerstedt-Wiberg, 18 oktober 1999, (RB); Jmf: Ingrid Segerstedt
Wiberg, 1983, s 97, 177.

80.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Intervju med Grethe Lund-
blad, 26 oktober 1999, (RB); Intervju med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB); Intervju 
med Gertrud Sigurdsen, 12 oktober 1999, (RB); Nancy Eriksson, 1985, s 98.

81.  Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB).
82.  Intervju med Anita Gradin, 5 oktober 1999, (RB).
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Intervjuerna avslöjar inte att det fanns något formaliserat politiskt sam-
arbete över partigränserna utan samverkan uppstod snarare mellan kvinnorna
i olika sakfrågor därför att ledamöterna kunde samarbeta med vänner oavsett
partitillhörighet när de intresserade sig för en fråga. Vänskapsbanden i riksda-
gen stärktes av att så många riksdagsledamöter inte bodde i Stockholm. De
tillbringade måltider och ledig tid tillsammans oavsett parti- eller regionstill-
hörighet.

Trots all kamratskap och allt samarbete beskrev samtliga kvinnor de usla
arbetsförhållandena i tvåkammarriksdagen: de långa arbetsdagarna, bristen på
läsplatser, skrivmaskiner, telefoner och toaletter, men där var också kallt, fuk-
tigt och dålig luft. Kanske var det denna miljö som odlade den goda kvinno-
gemenskapen?84 Tillspetsat tycks det som om riksdagskvinnorna betraktades
som besökare i riksdagen. Anna Greta Skantz beskrev att:

Livet i Riksdagshuset var inte alltid så lätt för oss riksdagskvinnor. Det
fanns en toalett och vi var väl en 40 kvinnor. Det fanns två toalettutrym-
men och en vask. Det betydde ju att vi i första kammaren hade våra neces-
sesärer där. När jag började hade vi en genomskinlig tvål som det stod
riksdagen på. Vi sade vi inte ville ha en sådan, eftersom folk tog den. Vi
hade ju den tillsammans med alla besökare. Vi fick stå i kö för att komma
till toaletten.85

83.  Intervju med Ingrid Gärde Widemar, 2 november 1999, (RB); Nancy Eriksson, 1985, s 
101. Tor Wolgast var riksdagsledamot för Blekinge och Kristianstads län åren 1937–40 
och 1956–59. Harald Johnsson i Skoglösa var andrakammarledamot för Kristianstads län 
åren 1945–52 och 1958–68. En av dem, Einar Larsson i Borrby, riksdagsledamot för Kris-
tianstad län 1961–85, har berättat att Eriksson var glad och att hon hade ett varmt hjärta, 
men att hon ibland kunde vara lite elak som ordförande. Han mindes speciellt sin första 
dag i allmänna beredningsutskottet då Eriksson hade generat honom. Larsson hade skri-
vit under en motion åt en partikamrat utan att läsa hela motionen och det var just den 
motionen som skulle behandlas hans första dag i utskottet. Eriksson fick syn på honom 
längs väggen och bad honom berätta om motionens syfte. Det enda han kunde göra var 
att läsa upp titeln och fick därefter erkänna att han inte kunde det exakta innehållet i 
motionen. Eriksson hade mycket roligt åt incidenten och försatte därefter aldrig ett till-
fälle att kalla Larsson för ”motionären som skrev under utan att läsa på”. Se: Einar Lars-
son, ”Einar Larsson”, i Riksdagsutskotten inifrån. Tretton ledamöters hågkomster, Lars 
Gustafsson (red), Stockholm 1996, s 234.

84.  Se t.ex. en beskrivning av riksdagen i Dagens Nyheter i slutet av 1960-talet: ”Ombudens 
hus – en groda utan bak eller fram”, Folkpartiets kvinnoförbunds pressklipp 1968–70, i 
Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, Ö4: 220, (RA).

85.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB).
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Många av riksdagskvinnorna berättade emellertid med glädje om kvinnornas
klubbrum högt upp i riksdagshuset. Birgitta Sjöqvist beskrev rummet som en
trivsam lokal med skrivmaskiner dit många letade sig.86 Grethe Lundblad
lärde känna Ulla Lindström och Lisa Mattson i kvinnorummet under takå-
sarna och det fanns en stor sammanhållning där. Gertrud Sigurdsen hade
t.o.m. blivit instruerad av Sigrid Ekendahl att skynda sig till riksdagen tidigt
på mornarna för att få en arbetsplats i kvinnorummet.87

Riksdagen, en plats för män?

Den goda stämningen till trots var riksdagen en mycket mansdominerad
arbetsplats. Bertha Wellin berättade på ett offentligt upplysnings- och opini-
onsmöte i Konserthuset i Stockholm den 30 januari 1936, att det inte gjordes
någon affär av kvinnorna i riksdagen. De kände sig respekterade och därför
trivdes de, men de önskade dock bli fler.88 Få av högerns kvinnor kunde
påminna sig om att de behandlats annorlunda i riksdagen p.g.a. sitt kön.
Vissa intog visserligen en manlig attityd när de tog till orda i debatterna och
de försökte acceptera arbetsförhållandena som de var för att göra sin stämma
hörd. Astrid Kristensson kunde dock erinra sig om att männen inte hade
samma respekt för de kvinnliga ledamöterna som för de manliga.89

Inte heller folkpartiets kvinnor kunde påminna sig om att riksdagsmän-
nen hade behandlat dem annorlunda och Ruth Hamrin-Thorell berättade i
en tidningsintervju vid sin avgång att hon ibland t.o.m. fått speciellt god
behandling därför att det fanns så få kvinnor i politiken.90 Både Ingrid Seger-
stedt Wiberg och Cecilia Nettelbrandt kunde dock berätta om att den social-
demokratiske finansministern Gunnar Sträng inte alltid hade varit så lätt att
ha att göra med. Nettelbrandt mindes:

86.  Intervju med Birgitta Sjöqvist, 25 januari 2001, (RB); Intervju med Ingrid Sundberg, 25 
oktober 1999, (RB).

87.  Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB); Intervju med Gertrud Sigurd-
sen, 12 oktober 1999, (RB).

88.  ”Kvinnorna inför årets riksdagsval”, i Hertha 1936:2, s 30ff.
89.  Intervju med Ingrid Diesen, 6 oktober 1999, (RB); Intervju med Ethel Florén-Winther,

1 oktober 1999, (RB); Intervju med Britt Mogård, 4 oktober 1999, (RB); Intervju med
Birgitta Sjöqvist, 25 januari 2001, (RB); Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999,
(RB); Astrid Kristensson, 1991, s 249ff.

90.  ”Ruth Hamrin-Thorell ska lämna riksdagen” (UNT: 25–11–69), Folkpartiets kvinnoför-
bunds pressklipp 1968–70, i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, Ö4: 220, (RA).
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En gång var det en ekonomisk debatt. Den fördes på den tiden alltid av
partiledarna mot finansministern. Av någon anledning var vår partiledare
inte med den här gången, utan jag hade fått uppdraget. Så stod Sträng och
talade till herr Bohman […] och till herr Fälldin. […] Sedan slutade han
med att säga: ”Och så har vi fru Cecilia.” Det sade han med mycket förakt
och nedlåtande. Djäkla karl, tänkte jag. ”Fru Cecilia.” Jag skickade ut en
vaktmästare för att ta reda på vad Sträng hette mer än Gunnar. Det var ju
inget att sjunga på Gunnar. När jag började mitt anförande sade jag inte
”Herr finansminister”, som man gjorde på den tiden, utan jag sade: ”Så
har vi herr Gunnar Georg Emanuel.” Efter det sade han aldrig mer fru
Cecilia.91

Centerpartiets kvinnor hade en något annan bild av männen i riksdagen. De
beskrev att de blev väl mottagna i riksdagen och behandlades som alla andra,
men Gunnel Jonäng hade en känsla av att männen inte räknade med kvin-
norna i början. De höll ihop och släppte inte fram kvinnorna. Det fanns ett
”kamaraderi” bland männen. Det var de som räknades och männen stod först
i tur när personer skulle utses till olika befattningar. Det var inte så noga med
kunskaperna bland dem. Männen förde fram sina kamrater och kvinnorna
kom alltid i andra hand. Maj Pehrsson menade att kvinnorna inte motarbeta-
des, men att de heller inte ”petades fram”.92

Socialdemokraterna förmedlade, likt centerpartisterna, en något annor-
lunda bild än de andra borgerliga kvinnorna. Vissa av dem stötte inte på
några hinder p.g.a. sitt kön och behövde inte heller ändra sitt sätt att vara för
att passa in. Anna Greta Skantz menade, exempelvis att man under hennes
tid aldrig gjorde skillnad på män och kvinnor i riksdagen och hon bad heller
aldrig om att bli behandlad på ett särskilt sätt. Frida Berglund, Grethe Lund-
blad och Ingrid Bergman, som var andrakammarledamot för Kopparbergslän
åren 1969–70, hade heller inga svårigheter i riksdagen. Ulla Lindström och
Doris Håvik tyckte inte att det var jobbigt att befinna sig i den mansdomine-
rade riksdagen utan de berättade likt Ruth Hamrin-Thorell att de nästan sat-
tes på en piedestal eftersom de var ensamma kvinnor i många sammanhang.93

Några av kvinnorna beskrev dock att de redan innan sin tid i riksdagen hade
vant sig vid att arbeta i mycket mansdominerade miljöer. Gunbjörg Thun-
vall, riksdagsledamot för Gävleborgs län 1957–76, och likaså Frida Berglund

91.  Intervju med Cecilia Nettelbrandt, 25 november 1999, (RB).
92.  Intervju med Maj Pehrsson, 8 maj 2001, (RB); Intervju med Anna-Lisa Nilsson, 28 okto-

ber 1999, (RB); Intervju med Gunnel Jonäng, 16 november 1999, (RB); Gunnel Jonäng, 
1996, s 212f.

93.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Intervju med Frida Berglund, 
7 mars 2001, (RB); Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB); Intervju med 
Ingrid Bergman, 10 november 1999, (RB); Intervju med Doris Håvik, 17 oktober 1999, 
(RB); Astrid Kristensson, 1991, s 259f.
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hade vant sig vid mansdominansen redan i kommunalpolitiken. Gertrud
Sigurdsen berättade att LO, som hon rekryterats från, var männens värld vil-
ket både hon och hennes mentor Sigrid Ekendahl fått erfara. Ekendahl hade
undervisat, stöttat och knuffat fram Sigurdsen inom LO och det socialdemo-
kratiska partiet.94

Några socialdemokrater berättade dock att det fanns män som hade stöt-
tat dem i deras politiska karriärer. Gudrun Sundström, riksdagsledamot för
Kopparbergs län 1967–82, kom med glädje ihåg hur socialdemokraternas
utbildningsminister, senare statsminister Olof Palme, hade hjälpt henne i den
politiska karriären. Frida Berglund skildrade att det var skönt när Palme hade
stöttat henne i vissa debatter. Grethe Lundblad berättade att Gunnar Sträng,
som hade dåligt rykte bland de borgerliga kvinnorna, hjälpt henne i karriären
och ibland frågat henne till råds i olika frågor.95 Vissa av socialdemokraterna
menade emellertid att männen förväntade sig att de skulle arbeta hårdare än
dem för att erövra en position i riksdagen och Anita Gradin trodde dessutom
att det märktes och uppmärksammades mer om en kvinna ”gjorde bort sig”.96

Riksdagskvinnornas strategier

Riksdagskvinnorna skildrade sitt arbete för att påverka och ta sig fram i poli-
tiken på ett mycket enhetligt sätt. Högerns kvinnor menade att det gällde att
arbeta hårt, vara klar, tydlig och påläst både i sitt sätt att uttala sig och i sin
politiska linje. Britt Mogård ansåg att man för att lyckas i politiken måste
vara envis, inte låta sig fösas undan eller tappa modet.97 Enligt Ethel Florén-
Winther var det en fördel att omge sig av en grupp människor som gav hjälp
och stöd i det politiska arbetet.98 Ibland var det svårt att se resultaten av det
politiska arbetet p.g.a. den tröga beslutsprocessen i riksdagen, men det gällde
att inte misströsta.99

94.  Intervju med Gunbjörg Thunvall, 23 november 1999, (RB); Intervju med Frida Berg-
lund, 7 mars 2001, (RB); Intervju med Gertrud Sigurdsen, 12 oktober 1999, (RB); Lena
Näslund, 2000, s 35.

95.  Intervju med Gudrun Sundström, 9 november 1999, (RB); Intervju med Frida Berg-
lund, 7 mars 2001, (RB); Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB).

96.  Intervju med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB); Intervju med Gertrud Sigurdsen, 12
oktober 1999, (RB); Intervju med Anita Gradin, 5 oktober 1999, (RB).

97.  Intervju med Britt Mogård, 4 oktober 1999, (RB).
98.  Intervju med Ethel Florén-Winther, 1 oktober 1999, (RB).
99.  Jmf: Britt Mogård, 1991, s 163f.
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Ruth Hamrin-Thorell diskuterade redan 1940 i ett föredrag kvinnornas
politiska karriärer och påverkansmöjligheter och menade att kvinnorna till
viss del hade sig själva att skylla när de inte tog sig fram i politiken. Kvin-
norna måste intressera sig för samhällsangelägenheter och skaffa sig kunska-
per för att nå framgångar i politiken.100 Hon fick dock inte stå oemotsagd.
Något år senare vädrade några okända riksdagskvinnor sitt missnöje över
männens motstånd mot att släppa in dem i riksdagsarbetet, i en artikel i
Social Demokraten.101 Ruth Hamrin-Thorell menade dock att hon ibland
hade fått uppdrag eftersom hon var kvinna. Folkpartikvinnorna bearbetade
opinionen i riksdagen för att påverka. Om de hade ett bra förslag talade de
med kamrater och skaffade underskrifter till sina motioner. Hade de tur
kunde ett ”tungt namn” skriva på och om motionen inte godkändes av riks-
dagen första gången de lade fram den gällde det att återkomma år efter år tills
den bifölls. Ingegärd Frænkel menade, t.ex. att om kvinnorna inte lyckades
påverka så berodde det till stor del på deras egen brist på självförtroende.102

Stämningen i centerpartiets riksdagsgrupp var mycket god enligt de
intervjuade centerkvinnorna. Här arbetade man tillsammans och det fanns
alla chanser att påverka. I riksdagsgruppen gick ledamöterna igenom ären-
dena noga och här framförde kvinnorna sina åsikter. Maj Pehrsson upplyste
sig själv noga i ärenden som intresserade henne och försökte sedan informera
andra ledamöter så att de skulle stödja henne, men hon medgav att arbetet
var trögt och ibland tagit en oändlig tid.103

De socialdemokratiska kvinnorna skildrade också riksdagsgruppens
arbete med glädje. Göta Rosén utbrast att arbetet i riksdagsgruppen var det
roligaste hon visste av den orsaken att det var här politik diskuterades. Anna
Greta Skantz och Grethe Lundblad förde fram sina åsikter på gruppmötena
och ibland lyckades de påverka utgången i vissa frågor, men Nancy Eriksson
var mer skeptisk och menade i sina memoarer att regeringens förslag oftast

100.  Vad har kvinnorna i riksdagen att göra? Föredrag distribuerat av Kommittén för ökad 
kvinnorepresentation (våren 1940), i Fredrika-Bremer-förbundets arkiv, kartong 59, (RA).

101.  I Social Demokraten kunde man 1941 läsa om riksdagskvinnornas svavelosande ramsa
över karlarnas motstånd: ”En ointaglig bunker?” (Social Demokraten 19 september 1941)
i Tidningsklippsamlingen, (Riksdagen), Kvinnohistoriska samlingarna, (GUB); Kjell
Östberg, 1995, s 208f.

102.  Intervju med Ingrid Gärde Widemar, 2 november 1999, (RB); Intervju med Ingrid
Segerstedt Wiberg, 18 oktober 1999, (RB); Intervju med Cecilia Nettelbrandt, 25
november 1999, (RB); Intervju med Ingegärd Frænkel, 18 oktober 1999, (RB).

103.  Intervju med Anna-Lisa Nilsson, 28 oktober 1999, (RB); Intervju med Maj Pehrsson, 8 
maj 2001, (RB); Intervju med Gunnel Jonäng, 16 november 1999, (RB).
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redan var utformade då de nådde riksdagsgruppen. Partigruppen kunde inte
diskutera sig fram till ett förslag därför att propositionen redan var skriven
och en presskonferens ibland redan var utlyst. Hon menade emellertid att det
emellanåt gick att påverka regeringen.104

Socialdemokraten Hildur Alvén invaldes i riksdagens andra kammare för
Kopparbergs län 1937 och satt där till 1948. Hon menade med bestämdhet i
en intervju i slutet av sin riksdagskarriär, att kvinnorna för att lyckas i politi-
ken måste lära sig de politiska spelreglerna och hur samhället fungerade.
Hennes slutsats var att kvinnorna måste följa i männens fotspår och inte fick
vara blyga.105 Göta Rosén, som satt i riksdagen under samma tid, påverkade
genom att prata ihop sig med sina kvinnliga kamrater och de stöttade därefter
varandra på gruppmötena eller i utskottet. Hon medgav dock att det i regel
var de starka politikerna som vann debatterna och oftast var det regeringen
som gick vinnande ur striden. Lisa Mattson, som kom in i riksdagen 1959,
påpekade vikten av att vara orädd i politiken och visa sig i debatten. Anna
Greta Skantz beskrev också hur hon försökte förankra sina motioner hos sina
partikamrater i det utskott de skulle behandlas. Förslagen måste alltid förank-
ras och det var viktigt att kvinnorna hade vänner i riksdagen som kunde
stötta dem. Sigrid Ekendahl och hennes efterträdare Gertrud Sigurdsen å sin
sida utnyttjade ofta sina vänner i LO när de hade ett förslag.106 Det politiska
arbetet var alltså i mångt och mycket ett lagarbete.107Likt de borgerliga kvin-
norna påpekade de socialdemokratiska att det var genom hårt arbete, tydlig-
het och konsekvens man lyckades i riksdagens arbete. Skantz berättade att Per
Edvin Skölds ord om att ingen i riksdagen bedömdes efter tidigare social
ställning, utbildning eller verksamhet och att ingen kunde leva på tidigare
förtjänster hade gjort stort intryck på henne. I riksdagen kunde ”den ringaste
bli den främste” genom hårt arbete enligt Sköld.108 Skantz bar med sig dessa

104.  Intervju med Göta Rosén, 8 april 1998 (i författarens ägo); Intervju med Göta Rosén, 3 
november 1999, (RB); Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Intervju 
med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB); Nancy Eriksson, 1985, s 101. Jmf: Leif 
Andersson, 1996, s 151, 187.

105.  Maria Björkroth, ”Hildur – ”bara” Dalarnas första riksdagskvinna”, i Dalarna, Maths 
Isacson & Gunnar Ternhag (red), 1997, s 120.

106.  Intervju med Göta Rosén, 3 november 1999, (RB); ”Vad gör riksdagskvinnorna?”, i Her-
tha 1963:6, s 8f; Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Intervju med
Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB); Intervju med Anita Gradin, 5 oktober 1999, (RB);
Intervju med Doris Håvik, 17 oktober 1999, (RB); Intervju med Grethe Lundblad, 26
oktober 1999, (RB); Kaj Axelsson, 1980, s 90ff; Intervju med Gertrud Sigurdsen, 12
oktober 1999, (RB).

107.  Intervju med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB); Intervju med Doris Håvik, 17 oktober
1999, (RB).

108.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB); Nancy Eriksson, 1985, s 100.
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ord under riksdagstiden och förklarade att man lyckades i riksdagsarbetet
genom att vara påläst och bilda sig en uppfattning som man sedan stod för,
även om man var ensam om den. En riksdagsledamot skulle inte tveka att
ställa frågor och ifrågasätta förslag innan beslut, men när ett beslut sedan var
fattat menade Skantz att det var viktigt att respektera det, vad än man tyckte
eller tänkte.109

Anna Greta Skantz var inte ensam om denna beskrivning av hur en
lyckad riksdagspolitiker skulle agera. Flera av de andra socialdemokraterna
menade att man alltid skulle basera sina åsikter på fakta, vara påläst, tydlig,
engagerad och veta vad man ville.110 Grethe Lundblad menade dessutom att
kvinnorna borde ta över vissa manliga arbetsmetoder eftersom männen var
mer egoistiska och karriärmedvetna och hade modet att inte alltid ta hänsyn
till familjen när de försökte ta sig framåt i politikerkarriären.111

Arbetssituationen för kommunisterna skilde sig mycket från de andra
kvinnornas därför att den kommunistiska riksdagsgruppen var en liten sam-
mansvetsad och ibland isolerad grupp. De var lyhörda för varandras åsikter,
men styrdes mycket av partilinjen. Gerda Nilsson berättade att de ofta motio-
nerade, men sällan eller aldrig fick igenom sina förslag och det var mycket
svårt för dem att påverka politiken av den orsaken att de inte hade inflytande
i utskotten. Eivor Marklund mindes också att riksdagsgruppen var mycket
arbetstyngd under hennes tid i riksdagen och att C-H Hermansson fick
arbeta mest. De få ledamöterna skulle täcka alla politiska områden. I den
sammansvetsade gruppen fanns emellertid en stor värme och gruppen hade
dessutom en bättre arbetsmiljö än de övriga eftersom de var så få. De hade
sedan 1945 ett eget arbetsrum som de delade på.112

Kvinnofrågorna

Den första högerkvinnan i riksdagen, Bertha Wellin, såg det som en viktig
strategi att inte endast ägna sig åt kvinnofrågorna i sitt riksdagsarbete därför
att även försvaret och ekonomiska frågor gällde kvinnorna. Wellin trodde att
kvinnorna på sikt, genom hårt arbete, kunde påverka politiken inom alla
områden.113 Hon var emellertid, som tidigare visats, mycket aktiv i kvinno-
frågorna liksom hennes samtida kvinnliga kolleger i riksdagen. Högerkvin-
norna under den senare perioden förmedlade en mer kluven bild av hur de

109.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB).
110.  Intervju med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB); Intervju med Göta Rosén, 8 april 1998, 

(i författarens ägo); Intervju med Doris Håvik, 17 oktober 1999, (RB).
111.  Intervju med Grethe Lundblad, 26 oktober 1999, (RB).
112.  Intervju med Gerda Nilsson, 12 oktober 1999, (RB); Intervju med Eivor Marklund, 5 

oktober 1999, (RB).
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förhållit sig till sina politiska intresseområden. De redogjorde å ena sidan för
att de utan svårigheter kunde ta sig an områden som låg dem varmt om hjär-
tat under sin riksdagstid, men å andra sidan var det svårt för dem att bryta sig
in på traditionellt manliga områden. Britt Mogård berättade, t.ex. att det var
få kvinnor som hamnade i utskott som behandlade ”hårda frågor”. Socialfrå-
gorna delegerades därtill till kvinnorna i partiet och männen brydde sig däri-
genom inte om dem. Hon menade att det hade varit förödande för
kvinnorna.114

Folkpartiets Cecilia Nettelbrandt höll med Mogård: ”Jag sade hela tiden
absolut emot […] att man inte bara skulle hålla på med kvinnofrågor, famil-
jefrågor och jämställdhetsfrågor. Då gick LO-gubbar och sådana ut [ur kam-
rarna] och rökte eller satt och gäspade där inne. De iddes inte höra på sådant.
Jag tror inte att det var den rätta vägen.”115 Beth Hennings såg det som sin
plikt att arbeta för kvinnornas sak under sitt riksdagsår 1937.116Ruth Hamrin-
Thorell å sin sida varnade endast några år senare kvinnorna i ett föredrag för
att endast ägna sig åt kvinnofrågor. Det politiska intresset måste i stället ses
utifrån det stora sammanhanget och inom detta skulle kvinnorna välja områ-
den att ta sig an. I slutet av sin riksdagskarriär kunde hon konstatera att kvin-
norna i riksdagen ägnade sig åt många olika spörsmål, men hon påpekade att
de måste vaka över social- och familjepolitiken och de borde även stimulera
männen att ägna sig åt dessa politikområden.117 Ragnhild Sandström höll
med sin partikamrat Hamrin-Thorell. Hon gick dock längre och menade att
det inte fanns några kvinnofrågor. I riksdagen ägnade hon sig därför åt allt
möjligt.118Ingegärd Frænkel däremot stod för en avvikande åsikt inom folk-
partigruppen då hon menade att det var naturligt att kvinnor ägnade sig åt
exempelvis socialfrågorna i början, eftersom det var dessa frågor de visste
något om. Hon ville inte heller kalla det kvinnofrågor.119

113.  Stina Nicklasson, 1995, s 339–342; ”Kvinnorna inför årets riksdagsval”, i Hertha 1936:2, s 
30ff. Se också hennes kluvna inställning till kvinnosamarbetet: Christina Carlsson Wet-
terberg, 1997, s 44.

114.  Intervju med Britt Mogård, 4 oktober 1999, (RB).
115.  Intervju med Cecilia Nettelbrandt, 25 november 1999, (RB).
116.  Beth Hennings, 1963, s 230.
117.  Vad har kvinnorna i riksdagen att göra? Föredrag distribuerat av Kommittén för ökad

kvinnorepresentation (våren 1940), i Fredrika-Bremer-förbundets arkiv, kartong 59, (RA);
”Ruth Hamrin-Thorell ska lämna riksdagen” (UNT: 25–11–69), Folkpartiets kvinnoför-
bunds pressklipp 1968–70, i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, Ö4: 220, (RA).

118.  Stellan Rosén, 1979, s 82.
119.  Intervju med Ingegärd Frænkel, 18 oktober 1999, (RB).
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Centerpartiets Gunnel Jonäng och Maj Pehrsson menade att vissa frågor
traditionellt var viktigare för kvinnor än för män och att de därför ägnade sig
åt dessa. Dessa frågor var dock i allra högsta grad samhällsfrågor och borde
inte kallas kvinnofrågor.120 Anna-Lisa Nilsson däremot berättade att kvin-
norna i centerpartiet fick börja sin politiska bana med sociala frågor och pla-
cerades i allmänna beredningsutskottet samt i lagutskotten och därifrån
kunde de gå vidare.121

Några få socialdemokrater diskuterade sitt arbete med kvinnofrågor och
kvinnointresset. Olivia Nordgren var socialdemokratisk andrakammarleda-
mot för Malmöhus län under åren 1925–52. Hon sade bestämt i några tid-
ningsintervjuer i slutet av 1940- och början av 1950-talet, likt flera andra, att
riksdagskvinnorna inte endast borde ägna sig åt kvinnofrågor eftersom det
enligt henne inte fanns särskilda kvinnofrågor. Hon beklagade att hon själv i
så stor utsträckning hade ägnat sig åt socialpolitiken, men såg sig själv som en
vanlig riksdagsledamot och inte som en ”kvinnosakskvinna”.122 Sigrid Eken-
dahl intog senare en liknande ståndpunkt när hon menade att det inte var
svårt att arbeta med kvinnofrågorna inom LO därför att hon betraktade kvin-
nofrågorna som allmängiltiga. Hon erkände emellertid att hon redan som ny
ombudsman inom LO bestämt sig för att inte stöta sig med männen och var
därför försiktig med retoriken.123

Det fanns dock en viss skillnad mellan de äldre och de senare invalda
socialdemokraterna. Gudrun Sundström, invald i slutet av 1960-talet, hade i
sin barn- och ungdom sett hur kvinnorna for illa i samhället och det var en
viktig faktor till hennes politiska uppvaknande. Enligt henne behövde dessa
arma kvinnor talesmän. Det tycks också som om hon såg sig som talesman
för de nedtyngda fattiga kvinnorna. Grethe Lundblad valde också tidigt att
engagera sig i kvinnofrågan och Doris Håvik tog redan i sitt jungfrutal i riks-
dagen upp kvinnans rätt och det följde sedan henne i riksdagsarbetet. Ger-
trud Sigurdsen hade, redan innan hon tog plats i riksdagen, uppmanats av

120.  Intervju med Gunnel Jonäng, 16 november 1999, (RB); Intervju med Maj Pehrsson, 8 
maj 2001, (RB).

121.  Intervju med Anna-Lisa Nilsson, 28 oktober 1999, (RB). Jmf: Ingunn Norderval Means,
1973; Irene Diamond, 1977.

122.  ”Riksdagskvinnorna mera med att avgöra ekonomiska och juridiska ting! Kvinnliga riks-
dagsveteraner ställer stora krav på sina nytillkomna kolleger i andra kammaren”, i Her-
tha 1949:1; ”Riksdagskvinnorna bör ej ensidigt ägna sig åt socialpolitiska frågor” (MT: 
28–12–52), Folkpartiets kvinnoförbunds pressklipp 1951–54, i Folkpartiets kvinnoförbunds 
arkiv, Ö4: 218, (RA).

123.  Kaj Axelsson, 1980, s 92. Jmf: Mikael Sjögren, i Historisk tidskrift, 2003, s 18.
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Sigrid Ekendal att begära att få bli placerad i andra lagutskottet så att hon
skulle få arbeta med de sociala frågorna. Sigurdsen och de andra LO-kvin-
norna menade dock, likt de äldre riksdagskvinnorna, att klassfrågan var lika
viktig som kvinnofrågan.124

Gerda Nilssons och Eivor Marklunds syn på kvinnofrågorna skilde sig
åt. Nilsson menade helt enkelt att partiet behövde en kvinna i riksdagen och
att hon kunde presentera en kvinnlig aspekt på många frågor. I den lilla riks-
dagsgruppen övertog hon ansvaret för socialpolitiken och kvinnofrågorna
från Solveig Rönn-Christiansson, andrakammarledamot för Göteborg åren
1937–40 och 1945–48. Kvinnorna i partiet kunde vända sig till Nilsson när de
hade frågor som de ville skulle diskuteras. Marklund hade även ansvaret för
socialfrågorna, men hon hade också andra frågor, bl.a. näringspolitiken, på
sitt ansvar och det trivdes hon med.125

Politik som arbete

Många av de intervjuade kvinnorna såg upp till de män och även kvinnor
som satt i riksdagen tillsammans med dem. Vissa hade aldrig kunnat drömma
om att vara kolleger med de politiska storheterna. Anna Greta Skantz hade
endast goda minnen från riksdagsarbetet. Hon vantrivdes aldrig och drog sig
heller aldrig för att åka upp till riksdagen. Hon mindes däremot att hon ofta
var nervös och ängslig för att framträda och framför allt misslyckas.126 Kvin-
norna uppfattade ibland sig själva som de ersättare de i vissa fall var och några
beklagade att de varit alltför snälla och svaga i sitt politiska arbete, men trots
detta var många av kvinnorna nöjda med att de ibland hade fronderat mot
sitt parti i vissa frågor. Socialdemokraternas Frida Berglund blev ibland i bör-
jan av sin politiska bana motarbetad av männen på hemmaplan, men
bestämde sig vid ett tillfälle för att inte längre tillåta partikamraterna att
behandla henne nedlåtande.127

Kvinnorna berättade emellertid med glädje att de var kända och betydel-
sefulla personer bland sina väljare som man gärna vände sig till. Olivia Nord-
gren påpekade t.ex. vid sitt utträde ur riksdagen hur hennes politiska arbete
hade påverkats av alla brev hon fått, från kvinnor och män med önskemål och
kritik.128 Centerpartiets Gunnel Jonäng började sin riksdagstid med att arbeta

124.  Intervju med Gudrun Sundström, 9 november 1999, (RB); Intervju med Grethe Lund-
blad, 26 oktober 1999, (RB); Intervju med Doris Håvik, 17 oktober 1999, (RB); Intervju 
med Gertrud Sigurdsen, 12 oktober 1999; Lena Näslund, 2000, s 90f.

125.  Intervju med Gerda Nilsson, 12 oktober 1999, (RB); Intervju med Eivor Marklund, 5 
oktober 1999, (RB).

126.  Intervju med Anna Greta Skantz, 29 oktober 1999, (RB).
127.  Intervju med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB).
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för sina väljare i Gävleborgs län och genom att bygga en plattform på hem-
maplan kunde hon därefter utveckla sina andra intressen som främst var
internationella frågor.129 Stockholmskandidaterna beskrev dock, till skillnad
från de andra kvinnorna, hur svårt det var att nå ut till väljarna i regionen,
men Ingrid Gärde Widemar, riksdagsledamot i Stockholm, var av en annan
åsikt. Hon kom ihåg att framför allt medlemmar i kvinnorörelsen, ofta vände
sig till henne i riksdagen med uppmaningar om att ta upp olika frågor och
hon hade ofta kvinnogrupper på besök i riksdagen som ville ha hjälp med
vissa frågor.130

Utan undantag såg de intervjuade kvinnorna tillbaka på riksdagsperio-
den som en positiv tid i deras liv eftersom de hade fått vara med och påverka
samhället och dessutom personligen vunnit mycket. De hade lärt sig hur
samhället fungerade och hade också fått förmånen att stifta bekantskap med
hur människor levde i Sverige och andra länder. Ingen av dem ville vara tiden
förutan. Enligt Britt Mogård ”var det världens bästa skola” och hon ångrade
inget.131 Frida Berglund kallade riksdagen ”det bästa universitetet man kan gå
i”.132Anna Lisa Nilsson berättade att det var förtroendet människorna i hen-
nes län gav henne som gjorde riksdagstiden värd all möda. Hon uppfattade
det som att hennes väljare ville att hon skulle arbeta för dem och försökte där-
för motsvara deras förväntningar. Därigenom hade Nilsson dock fått avstå
mycket av den orsaken att hon inte hann umgås med släkt och vänner i den
utsträckning hon hade önskat.133 Nancy Eriksson gick så långt att hon upp-
manade sin dotter att aldrig bli politiker.134

I början av 1933 intervjuades Olivia Nordgren om sitt riksdagsuppdrag i
Morgonbris och förklarade att det inte var svårt att lämna familjen åt sitt öde
när hon var i riksdagen. Nordgren hade från början skött hemmet per korre-
spondens, men hade sedan anställt ett hembiträde. Hon och hennes man
hade under många år ägnat sitt liv åt partiarbete och hade vant sig vid att säl-
lan vara hemma, men partiet hade stöttat henne i det lokalpolitiska arbetet.135

128.  ”Det blir tomt efter Olivia i riksdagen”, i Morgonbris 1953:1 s 21.
129.  Intervju med Gunnel Jonäng, 16 november 1999, (RB).
130.  Intervju med Ingrid Gärde Widemar, 2 november 1999, (RB)
131.  Intervju med Britt Mogård, 4 oktober 1999, (RB).
132.  Intervju med Frida Berglund, 7 mars 2001, (RB).
133.  Intervju med Anna-Lisa Nilsson, 28 oktober 1999, (RB).
134.  Nancy Eriksson, 1985, s 135.
135.  ”En riksdagskvinnas dag. Olivia Nordgren berättar,” i Morgonbris 1933:3, s 8. Jmf: Irene 

Diamond, 1977.
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Många av de andra kvinnorna berättade emellertid med sorg om hur
familjer och vänner hade fått stå tillbaka för deras politiska arbete. De beskrev
hur deras föräldrar och systrar samt i några få fall hemhjälp bistått dem på
hemmaplan. De hade tillsammans med sina män diskuterat konsekvenserna
av riksdagsuppdraget för familjen innan de bestämde sig för att tacka ja till
nomineringen eller riksdagsplatsen och flera av de äkta männen hade t.o.m.
övertalat sina fruar att ställa upp som kandidater. I något fall sköt en kvinna
upp sin politiska karriär för barnens skull och som vi såg tidigare funderade
även Eivor Marklund på att avstå sin riksdagskarriär p.g.a. barnen, men över-
talades av sina föräldrar och sin partilledning att sitta i riksdagen. Ofta fick
makarna ta ett stort ansvar för hemmet och barnen och de som inte bodde i
Stockholm kunde i allmänhet endast träffa sina barn på helgerna. Männen
fick även i vissa fall fungera som politiska hjälpredor på hemmaplan. Riks-
dagskvinnorna menade att de aldrig hade kunnat engagera sig politiskt på
riksplanet utan de stödjande makarna, föräldrarna eller systrarna. Några hade
fått gliringar om att de inte tog hand om sina barn ordentligt. Kvinnorna från
Stockholm konstaterade emellertid att de hade haft det mycket bättre för-
spänt än de andra eftersom de hade lättare att ordna sin vardag och hålla ihop
familjen. Till skillnad från många andra riksdagskvinnor hade, exempelvis
Nancy Eriksson små barn när hon invaldes i riksdagen. Hennes yngsta dotter
var tre år då hon invaldes och hon kunde ibland ta med sina barn och senare
barnbarn till riksdagen.136

Det tycks som om riksdagskvinnorna hade svårt att kombinera arbete,
familj och en politisk karriär. Tidigare visades att riksdagskvinnorna inte all-
tid hade både familj, yrkes- och politisk karriär och Ingrid Sundberg bekräf-
tar detta:

En människa har normalt arbete, familj och socialt liv med släkt och vän-
ner. Man klarar två av de tre. Det vanliga är familj och arbete. Det andra
går på sparlåga. Jag är oerhört tacksam för att jag lyckades hålla den där
sparlågan levande. När arbetet faller bort måste det vara jättetrist att bara
ha familjen som ändå växer upp, sprids och försvinner. Jag har en oerhört
stor glädje av att de personliga vänner och kamrater som jag har känt hela
livet och som jag har försummat under riksdagstiden finns kvar.137

Socialdemokraten Gudrun Sundström konstaterade att det var speciellt tungt
för kvinnor att uppbära en riksdagsplats:

136.  Nancy Eriksson, 1985, s 242f.
137.  Intervju med Ingrid Sundberg, 25 oktober 1999, (RB). Se även: Ingrid Sundberg, 

”Sverige”, i Kvinnor med makt, Barbro Björkhem (red), Stockholm 1992, s 103ff.
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Jag blev lite avundsjuk ibland på karlarna. […] När jag åkte hem på fre-
dagskvällarna hade jag fullt arbete med att tvätta, städa och göra i ordning
kläder. Min manliga kollega han åkte hem och fick med sig rena skjortor
sedan på måndagen. […] Det var ojämlikhet även tidsmässigt. Jag tror inte
att vi diskuterade det så mycket. Men man hade ju önskat att man hade
haft mer tid. Men då fanns allt detta praktiska som skulle göras. […] Hus-
hållsarbetet kunde man inte skjuta över på mannen, i synnerhet inte till en
industriarbetare som kanske jobbade skift och så. Det var nästan omöj-
ligt.138

De intervjuade kvinnorna var ense om att de inte hann med sina barn i den
utsträckning de hade velat. Många av dem kunde skildra hur barnen vid
tidiga år fick vänja sig vid att deras mor ofta var bortrest. Eivor Marklund
som satt i riksdagen under hela sin yngsta dotters uppväxt berättade att: ”En
gång var Åsa lite tjurig och skulle inte släppa mig. Då sade jag: ’Men gum-
man, jag måste ju åka. Men jag kommer hem igen den och den kvällen.’ Då
tittade hon på mig, och så sade hon: ’Mamma, kan inte riksdagen flytta till
Kiruna?’”139

Sammanfattning och kommentarer

Riksdagskvinnornas politiska intresse vaknade mycket tidigt i livet och det
har också visat sig att det är av stor vikt för kvinnors politiska karriärer att de
började intressera sig för politik tidigt.140 Till skillnad från internationella för-
hållanden och 1980-talets svenska riksdagskvinnor var det emellertid oftast
fäderna som drog in tvåkammarriksdagens kvinnor i den politiska världen.
Föräldrarna diskuterade ofta samhällsfrågor och flera fäder var också politiskt
aktiva.141

Kvinnorna drogs emellertid in i politiken av olika anledningar, men de
ideologiska skillnaderna får inte underskattas här. Högerns kvinnor hävdade
att det var andra världskriget som väckte deras intresse, främst för internatio-
nell politik. Många av folkpartisterna hade vuxit upp i liberala eller frisinnade
hem. Centerpartisterna avvek något från de övriga borgerliga eftersom de
drogs med i partiet genom sina makar. De flesta socialdemokrater hade
påverkats av klass- och manssamhället med dess sociala konsekvenser i valet

138.  Intervju med Gudrun Sundström, 9 november 1999, (RB). Jmf: Mikael Sjögren, i Histo-
risk tidskrift, 2003, s 21f.

139.  Intervju med Eivor Marklund, 5 oktober 1999, (RB).
140.  Jmf: Ingunn Norderval Means, 1973; Rita Mae Kelly & Mary Boutilier, 1978.
141.  Jmf: Ruth Henig & Simon Henig, 2001, s 17.
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av parti. Många av dem berättade dock, likt moderaterna, att världskrigen
hade haft stor betydelse för deras politiska uppvaknande och det gjorde också
kommunisten Eivor Marklund. Båda kommunisterna leddes emellertid in i
sitt parti p.g.a. klassamhället och de sociala missförhållandena i Sverige.

Många av kvinnorna blev förvånade över att de invaldes i riksdagen och
trots att högerns kvinnor var väl meriterade för sina uppdraget blev de alla
överraskade när de kom in i riksdagen. Några av folkpartisterna beskrev en
liknande känsla när de endera nominerades eller invaldes, men de övriga
tycks däremot inte ha överraskats. Centerpartisterna beskrev nomineringen
och vägen in i riksdagen som resultatet av traditionellt politiskt arbete. De
hade arbetat inom sin organisation i många år, så småningom nominerats och
sedan haft tur att ta en plats i riksdagen. Det fanns också en grupp socialde-
mokrater som beskrev en liknande karriär eftersom att de t.o.m. stod på val-
bar plats och med stor säkerhet visste att de skulle inväljas i riksdagen. Några
beskrev dock hur deras politiska bana av en tillfällighet hade fört dem in i
riksdagen.

Några av de socialistiska kvinnorna skiljer ut sig. De hade tillfrågats om
de ville ställa upp som riksdagskandidater eftersom de var kvinnor. Platsen på
riksdagslistan var vikt åt en kvinna därför att socialdemokraterna och kom-
munistpartiet var angelägna om att ha kvinnor nominerade på valbara platser
i valen, framför allt under 1960-talet. Socialdemokraterna kunde inte längre
räkna med kvinnornas röster oavsett vilken politik partiet förde, vilket man
gjort tidigare.142 Det uppstod en kamp om de kvinnliga väljarna mellan folk-
partiet och socialdemokraterna.

Två av pionjärkvinnorna beskrev vid flera tillfällen sina första dagar i
Sveriges riksdag. De kom ihåg att det var konstigt att komma dit och deras
manliga kamrater tyckte också att det var besvärligt. Så gott som samtliga
intervjuade kvinnor drog sig till minnes den första ansträngande tiden i den
hierarkiskt uppbyggda riksdagen. Med några få undantag kände de sig oer-
farna och osäkra på hur de skulle klara uppdraget och det är ett mönster som
går igen bland kvinnliga parlamentariker i andra länder.143 Det första året fick
bli ett läroår enligt många svenska kvinnor. De såg upp till kamraterna i riks-
dagen och kunde inte begripa att de var kolleger med de mest framstående
politikerna. De allra flesta berättade emellertid att de emottogs väl och de
kom med värme ihåg både riksdagens personal och partikamraterna samt de
övriga ledamöterna. Flera av de mest inflytelserika politikerna vinnlade sig
om att välkomna nykomlingar till riksdagen. Kvinnorna berättade dock att
introduktionen i riksdagsarbetet var dålig. De kastades in i arbetet genast

142.  Se t.ex: Mikael Sjögren, i Historisk tidskrift, 2003, s 9f.
143.  Ingunn Norderval Means, 1973.
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utan vägledning och i några fall gick det illa. Det var kanske inte en medveten
strategi från de äldre ledamöterna att inte introducera nykomlingarna i riks-
dagens arbete, men bristen på introduktion begränsade deras makt. Mot den
bakgrunden kan slutsatsen dras att det var svårt för dem att påverka politiken
när de inte riktigt visste hur de skulle gå till väga.

Kvinnornas inflytande var också starkt beskuret eftersom de inte kunde
påverka utskottsarbetet i den utsträckning de önskade och de berättade hur
besvärligt det var att komma in i arbetet av den orsaken att de i regel var
suppleanter i början av riksdagskarriären. Suppleanterna var beroende av att
deras ledamöter överlät ärenden till dem innan de kunde yttra sig och vissa
kortvariga riksdagskvinnor fick inte säga många ord i sitt utskott. I slutet av
tvåkammarriksdagens tid tycks emellertid kvinnorna, åtminstone i andra lag-
utskottet under ledning av Axel Strand, ha lotsats in i arbetet.

Trots att den första tiden i riksdagen var påfrestande berättade flertalet
kvinnor om den fina atmosfären där som ledde till ett gott samarbete mellan
ledamöterna oavsett partitillhörighet i utskotten, på länsbänkarna och i kam-
rarna. Kvinnorna tycks dock i synnerhet ha haft god nytta av sina kvinnliga
kamrater inom, såväl som utom partierna. Flera menade att det var något
speciellt med de kvinnliga kamraterna och vissa tycks dessutom ha verkat för
att den goda stämningen skulle frodas. Några kom ihåg att de lärde känna
kolleger i kvinnornas arbetsrum och där uppstod samverkan i olika sakfrågor
oavsett partitillhörighet. Min slutsats är att en maktresurs skapades där i form
av kvinnosamarbete. Det fanns dock ett par kvinnor, framför allt bland soci-
aldemokraterna, som menade att partitillhörigheten var viktigare än kvinno-
gemenskapen. Kommunisterna hade också en annan bild av riksdagsarbetet
eftersom de var isolerade i sin partigrupp p.g.a. de politiska stämningarna.
Det kalla kriget gjorde att framför allt Gerda Nilsson kunde berätta om ett
tydligt avståndstagande från de andra ledamöterna.

Flera av socialdemokraterna berättade om den unga gruppen inom par-
tiet. Det var en grupp unga och ibland oppositionella ledamöter varav vissa
hade träffats innan de invaldes i riksdagen. Gruppen samarbetade och ställde
till problem för socialdemokraterna, men partigruppens ledning hade inga
framgångar när den försökte disciplinera dem. Trots att denna grupp utma-
nade partiledningen skulle de senare själva hamna i politikens maktcentra.
Blev inte gruppens medlemmar ministrar hamnade de åtminstone i partisty-
relsen.

Få kvinnor kunde erinra sig om att de hade blivit illa behandlade i riks-
dagen. De allra flesta kände sig respekterade och några av folkpartisterna och
socialdemokraterna menade t.o.m. att de blivit bättre behandlade än de man-
liga kollegerna därför att kvinnorna var så få i riksdagen. Centerpartisterna
Maj Pehrsson och Gunnel Jonäng hade dock en annan uppfattning. De
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menade att de inte motarbetades inom sin partigrupp, men att de inte heller
stöttades av sina manliga kamrater. Mot den bakgrunden kan slutsatsen dras
att de hölls tillbaka av den manliga strukturen. Den stora gruppen socialde-
mokratiska kvinnor hade lite olika upplevelser. En grupp menade att det inte
gjordes någon skillnad mellan män och kvinnor, medan en annan grupp
tidigt under sin politiska karriär hade vant sig vid att handskas med den man-
liga miljön. Ytterligare några hävdade att det ställdes högre krav på kvinnorna
inom socialdemokraterna, men vissa invalda under 1960-talet mindes med
värme hur ledande personer i partiet hjälpte dem.

De flesta kvinnorna hade en liknande beskrivning av hur de tog sig fram
i riksdagskarriären och påverkade politiken. För att lyckas måste de arbeta
hårt och vara pålästa. De måste även vara klara och tydliga i sitt tal och i sina
politiska ställningstaganden och dessutom borde de hålla en rak linje i de
politiska frågorna. Därutöver var det nödvändigt att vara envis och orädd. En
strategi som också beskrivits av andra länders kvinnliga parlamentariker.144

Om en ledamot ville påverka en fråga var det också viktigt att använda sina
partikamrater för att förankra ett förslag eller bearbeta opinionen. Några
kvinnor, och då speciellt de som invaldes i riksdagen under mitten av 1900-
talet, menade att kvinnorna själva hade ansvar för att de inte lyckades ta sig
fram i politiken. Om de följde de ovan nämnda råden skulle de lyckas. Flera
av de intervjuade, liksom kvinnliga parlamentariker i andra länder, beklagade
att de varit alltför snälla och svaga.

Kvinnornas syn på kvinnofrågorna var mycket skiftande. Många av de
borgerliga och en och annan socialdemokrat, oavsett invalsperiod, menade att
kvinnornas stora intresse för kvinnofrågor var en återvändsgränd eftersom
männen lämnade dem åt sitt öde när dessa frågor delegerades till kvinnorna
och därigenom minskade påverkansmöjligheterna. Några folkpartister, cen-
terpartister och kommunisten Gerda Nilsson menade att det inte var märk-
värdigt att kvinnorna ägnade sig åt dessa frågor, därför att de var angelägna
för just dem. De hade den viktiga uppgiften att förbättra förhållandena för
andra kvinnor i samhället, men de var kritiska till ordet kvinnofrågor av den
orsaken att det var allmängiltiga frågor. De senare invalda socialdemokraterna
såg inte någon fara i att ägna sig åt kvinnofrågor utan valde tvärtom tidigt att
engagera sig i det som senare kom att bli jämställdhetspolitik.

Slutligen kunde så gott som samtliga kvinnor meddela att de inte skulle
vilja vara riksdagstiden förutan. De hade fått förmånen att påverka politiken
och lära sig mycket om samhället och andra människor. Kvinnorna invalda
utanför Stockholm erinrade sig även om det stöd de fått, framför allt av kvin-
norna på hemmaplan, på sin väg in i riksdagen. Väl i riksdagen kände de ett

144.  Ruth Henig & Simon Henig, 2001, s 19.
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ansvar, men också ett stort stöd från väljarna som vände sig till dem med sina
frågor och förslag. Kvinnorna kunde även enas om att baksidan av uppdraget
var att de inte kunde ägna sig åt sina familjer och vänner i den utsträckning
de önskat. De beskrev hur anhöriga hade ställt upp för dem och möjliggjort
den politiska karriären. Kvinnorna fick alltså brottas med den traditionella
kvinnorollen. De lyckades dock forma sitt liv på ett annat vis, men de hade
dåligt samvete för att de inte alltid fullgjort sina plikter som dotter, väninna,
maka men framför allt som mor. De fick krångla och pyssla ihop sin vardag,
men på något vis lyckades de kombinera sitt familjeliv med riksdagsarbetet.
Internationella studierna har visat att kvinnliga parlamentariker ofta har fått
kämpa för att kunna kombinera familjelivet med politikerrollen.145

Ett halvt sekel skilde tvåkammarriksdagens först och sist invalda kvinnor,
men det var inte endast femtio år som skilde kvinnorna åt utan även demo-
kratiseringen av Sverige, samhällsutvecklingen och kvinnorollens förändring.
Deras syn på riksdagsarbetet var ändå besynnerligt lika. Pionjärkvinnornas
berättelser och de senare invaldas skildring av det politiska livet liknar varan-
dra, men det fanns skillnader. De flesta kvinnor som invaldes under den
senare delen av min undersökningsperiod var, t.ex. medvetna om könsskillna-
derna inom politiken och här är det troligtvis den tidigare diskuterade tidsan-
dan som har inverkat på deras berättelser. De äldre riksdagskvinnorna
menade att de inte behandlades annorlunda i politiken, medan vissa yngre
påstod att det fanns ett ”kamaraderi” bland männen. Kamaraderiet var san-
nolikt ingen ny företeelse, men de äldre kvinnorna var troligtvis inte vana vid
att diskutera problematiken.

145.  Jmf: Ingunn Norderval Means, 1973; Irene Diamond, 1977; Rita Mae Kelly & Mary
Boutilier, 1978; Emmy E. Werner & Louise M. Bachtold, 1974, s 75–84; Christina Berg-
qvist, “Hinder och möjligheter på vägen till ökad Kvinnorepresentation”, i Kvinnor med
makt, Barbro Björkhem (red), Stockholm 1992, s 202; Walter S. G. Kohn, 1980, s 240;
Brian Harrison, 1986, s 627; Magdalena Sokolowska, ”Women in Decision-Making Eli-
tes: The Case of Poland” i Access to Power: Cross-National Studies of Women and Elites,
Cynthia Fuchs Epstein & Rose Laub Coser (red), London, Boston, Sydney 1981, s 112;
Alison Mackinnon, Love and Freedom. Professional Women and the Reshaping of Personal
Life, Cambridge 1997, s 232.
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VIII

Kvinnliga aktörer i manliga maktstrukturer

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka rötterna till riks-
dagskvinnornas politiska handlande och deras förmåga att handla strategiskt
och målinriktat för att skaffa sig makt i riksdagen. Kvinnorna jämfördes med
riksdagsmännen för att tydliggöra sambanden mellan aktör och struktur. I
studien visades att kvinnorna var och handlade annorlunda och jag kunde
också visa hur och varför de handlade annorlunda. Den konstitutionella
ramen i Sverige förändrades mycket lite under perioden 1922–70 och Sverige
hade ett valsystem till riksdagens andra kammare som borde ha gynnat kvin-
nor. Trots detta öppnades det politiska systemet upp för kvinnor först under
1970-talet enligt Christina Bergqvist och då ökade också rekryteringen av
kvinnor till riksdagen. De svenska kvinnornas politiska mobilisering och
integrering i partierna och fackföreningsrörelsen lade grunden till att kvinno-
representationen ökade efter 1970. Jag vill hävda att kvinnornas integrering i
riksdagen också lade grunden till de svenska kvinnornas politiska framgångar.
Min studie ger alltså en historisk förklaring till varför riksdagen öppnades för
kvinnorna under 1970-talet.

Kvinnors vägar till riksdagen

Riksdagskvinnornas sociala bakgrund skilde sig från männens. Kvinnorna
kom från en lägre social bakgrund, men det hindrade inte deras väg in i riks-
dagen. Många kvinnor kom från arbetarhem medan få kom från jordbrukar-
hem. Ett stort antal kvinnor i riksdagen var socialdemokrater och det
förklarar antagligen varför många kom från arbetarhem. Att kvinnor från
jordbrukarhem var få förklaras med att bondeförbundet som företrädde jord-
bruksbefolkningen valde få kvinnor och att kvinnorna oftare invaldes från
städerna. Det blev dock vanligare över tid att riksdagens kvinnor såväl som
män hade tjänstemannabakgrund och det berodde sannolikt på att gruppen
tjänstemän ökade i andel i den svenska befolkningen.
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Riksdagskvinnornas utbildnings- och yrkesbakgrund hade dock bety-
delse för deras politiska karriär.1De var trots sin sociala bakgrund välutbildade
och deras utbildning skilde sig från männens eftersom kvinnorna var något
högre utbildade. Samma mönster står att finna i Norges storting, men även
andra internationella studier har visat att kvinnliga parlamentariker var välut-
bildade. Slutsatsen blir att det var viktigt just för kvinnor att ha en utbildning
för att kunna göra sig gällande i den manligt dominerade politiken. Det var
en väg för dem att skaffa sig en individuell maktresurs, vilket jag ska åter-
komma till senare. Vissa började också enligt egen utsago intressera sig för
politik under sin studietid.

En majoritet av de svenska riksdagskvinnorna under perioden 1922–70
var förvärvsarbetande innan sitt inträde i riksdagen och de förvärvsarbetade i
högre grad än kvinnorna i landet. De borgerliga kvinnorna i riksdagen för-
värvsarbetade i högre grad än de socialistiska. Den största gruppen riksdags-
kvinnor var tjänstemän i allmän tjänst och därefter följde de med fria yrken.
Tjänstemännen blev fler bland kvinnorna efter andra världskriget. Läraryrket
var därtill vanligt bland riksdagskvinnorna och det var vanligt bland kvinn-
liga parlamentariker även i andra länder. Det var kanske lättare för en lärare
att ikläda sig politikerrollen eftersom de redan i sin yrkesutövning var invol-
verade i samhällsarbetet och var vana att framträda inför människor. Steget
från att uttrycka sig bland stora grupper ungdomar kanske inte var så stort till
att tala inför politiska församlingar. I Europa var det överhuvudtaget vanligt
att kvinnoparlamentarikerna rekryterades bland tjänstemän i allmän tjänst.
De ansågs vara lämpade för politikeruppdraget därför att de var bekanta med
den offentliga förvaltningen. Steget från att arbeta som tjänsteman i allmän
tjänst till att arbeta som politiker i allmänhetens tjänst behövde inte heller
vara så långt. Statsvetarna Maria Oskarson och Lena Wängnerud har visat att
det fortfarande i 1980-talets svenska riksdag var vanligare att kvinnorna kom
från den offentliga sektorn.

Riksdagskvinnornas yrkesstruktur utvecklades inte likadant som män-
nens. Yrkespolitikerna ökade mest i antal bland männen under tvåkammarti-
den, medan andelen arbetare och jordbrukare minskade. Bland kvinnorna
fanns däremot en konstant hög andel yrkespolitiker. Andelen var långt större
än bland männen t.o.m. 1945 och de flesta yrkespolitikerna var socialdemo-
krater bland kvinnorna. Kvinnornas yrkesstruktur utvecklades dock i samma
riktning som männens på en punkt eftersom de högre tjänstemännen i all-
män tjänst blev fler bland både män och kvinnor och det speglar omfördel-
ningarna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet.

1.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 320.
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Den politiska strukturen inverkade också på kvinnornas avancemang in i
riksdagen. Kvinnoförbunden var nämligen deras allra vanligaste väg till riks-
dagen. Enligt Kjell Östberg var förbunden mycket viktiga för kvinnopoliti-
kerna i Sverige. Där kunde de leda sig själva, formulera sin egen dagordning
och nå politiska framgångar.2 I min studie har vi sett att det också var en för-
del att vara organiserad i partiets kvinnoförbund om en kvinna ville göra
politisk karriär i Sverige. Det gällde även kvinnor i andra europeiska länder
då de kvinnliga parlamentarikerna ofta rekryterades från de politiska kvinno-
förbunden och kvinnorörelsen.

Det var mycket vanligt att ledamöterna i den svenska riksdagen hade
kvalificerat sig till uppdraget genom förtroendeuppdrag inom kommun- eller
landstingspolitiken, men det var mindre vanligt bland kvinnorna. De hade
svårt att ta sig fram i politiken eftersom männen höll dem utanför och det
gällde också lokalpolitiken.3 I andra europeiska och nordamerikanska parla-
ment hade kvinnor också i lägre grad än män tidigare politiska erfarenheter
innan sina inval.

Samtidigt kan noteras att det främst var de borgerliga kvinnorna som
invaldes i Sveriges riksdag utan partipolitiska uppdrag bakom sig. Den över-
vägande delen var välutbildade liberaler eller folkpartister med högstatusyr-
ken och därtill goda kontakter i den politiska eliten. Det var alltså en grupp
kvinnor som hade en friare ställning i det politiska rekryteringssystemet med
en given plats i offentligheten. Sköld och Halvarson menar att personer ur de
högre samhällsskikten – de med högre utbildning och erfarenheter från högre
statstjänst – inte behövde kvalificera sig till riksdagsuppdraget genom att
arbeta inom kommunalpolitiken. Likartade slutsatser kan dras utifrån de bor-
gerliga kvinnorna som sannolikt uppfattades som kompetenta nog att delta i
politiken genom sina andra meriter.

En majoritet av de kvinnor som invaldes i riksdagen under perioden var
socialdemokrater. Det berodde på att partiet hade flest platser i riksdagen och
samtidigt en högre kvinnorepresentation än de andra partierna. Valsystemet
är en av de faktorer som påverkar kvinnorepresentationen. Det indirekta val-
systemet till första kammaren missgynnade kvinnorna, medan andra kamma-
rens proportionella val med partilistor gjorde det lättare för dem att ta en
plats. Enligt Christina Bergqvist missgynnas kvinnor av att konkurrera med
män om få parlamentsplatser i en valkrets i både majoritetsval i enmansval-

2.  Jmf: Gunnel Karlsson, 1996, s 83; Hege Skjeie, 2000, s 158.
3.  Kjell Östberg, 1995, s 205f.
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kretsar och proportionella val med partilistor. En förklaring till den högre
kvinnorepresentationen bland socialdemokraterna var alltså att partiet, som
ofta vann flera mandat i valkretsarna, hade fler riksdagsplatser att konkurrera
om för personerna på partilistorna.

I Europa var det vanligare att de socialistiska kvinnorna gjorde politisk
karriär än kvinnor i andra partier därför att socialistiska partier har haft lätt-
tare att acceptera kvinnor i politiken beroende av partiernas jämlikhetsideal.4

Det är ytterligare en faktor som påverkade kvinnorepresentationen inom
socialdemokraterna. Det är svårare att dra några generella slutsatser utifrån de
få kommunistiska kvinnorna, fastän mycket tyder på att den mer öppna
inställningen till kvinnor även gällde kommunisterna. Under vissa riksdagar
hade partiet en hög kvinnorepresentation, och i slutet av tvåkammartiden
placerades en kvinna på partiets enda utskottsplats. Många kvinnor kom in i
tvåkammarriksdagen när de ersatte en riksdagsman eller när deras partier
hade valframgångar enligt statsvetaren Harriet Lundblad. I min studie skiljer
dock några av de socialistiska kvinnorna ut sig, i synnerhet i slutet av under-
sökningsperioden. De fördes upp som riksdagskandidater därför att de var
kvinnor och det styrker slutsatsen att det socialdemokratiska partiet och
kommunistpartiet, eller åtminstone några centrala aktörer inom partierna,
var mer positivt inställda till kvinnliga politiker.

Städerna stärkte sin ställning i riksdagen under 1900-talets gång p.g.a.
urbaniseringen. Riksdagens kvinnor kom i högre grad från en stad än från
landsbygden och de kom därtill oftare från städerna än männen, speciellt
inom högern och folkpartiet. Det berodde på att partierna hade fler mandat i
städerna än på landsbygden och förde upp kvinnor på listorna i städerna.
Genusstrukturen skilde sig åt mellan stad och landsbygd eftersom stadskultu-
ren har varit mer positivt inställd till kvinnor, exempelvis vad gäller yrkesar-
bete.5 Det har troligtvis återverkat på föreningslivet och den politiska

4.  Se t.ex: Ruth Henig & Simon Henig, s 15f; Walter S. G. Kohn, 1980, s 237; Pippa Norris, 
1985, s 99; Alan Siaroff, ”Women’s Representation in Legislatures and Cabinets in Indu-
strial Democracies”, i International Political Science Rewiew, 2000:2, s 209; Miki Caul, 
1999:1, s 81.

5.  Se t.ex: Harald Gustafson, “Omlandets genussystem? eller Varför man bör gå halvnaken 
in i arkiven”, i Kvinnan och staden. Rapport från en stadshistorisk konferens I Stockholm 
den 30 november 1995, Lars Nilsson (red), Stockholm 1998; Lotta Wikström, Gendered 
Routes and Courses. The Socio-Spatial Mobility of Migrants in Nineteenth-Century Sunds-
vall, Sweden, Umeå 2003, s 35, 208f, 289ff; Donna Gabaccia, ”Women of the Mass Mig-
rations: From Minority to Majority, 1820–1930”, i European Migrants. Global and Local 
Perspectives, Dirk Hoerder & Leslie Page Moch (red), Boston 1996, s 96–101.
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kulturen.6 Det är också en faktor som påverkade kvinnorepresentationen.
Männen förde i högre grad upp kvinnorna på valbara platser i städerna och
det var alltså vanligare att svenska, men också norska kvinnopolitiker tog sig
in i riksdagen respektive stortinget om de var verksamma i en stad.

Generellt kan sägas att pionjärkvinnornas vägar till riksdagen skilde sig
markant från männens, medan de senare invalda kvinnornas karriärvägar allt
mer kom att likna männens. Svenska mäns och kvinnors liv kom också att
likna varandras mer i slutet av perioden.

Riksdagens makt- och genusstrukturer

Pionjärkvinnorna var inte särskilt aktiva i riksdagens arbete under de första
åren. Det berodde på att de nyligen var invalda och i början av riksdagstiden
brukade de flesta ledamöter, kvinnor så väl som män, hålla sig i bakgrunden.
De fem pionjärkvinnorna skrev ett fåtal motioner och debatterade sällan,
men samtliga höll dock sitt jungfrutal under det första året i riksdagen vilket
inte var så vanligt.

Pionjärkvinnorna har berättat att det var mödosamt att komma som nya
till riksdagen och i riksdagstrycket avslöjas att deras manliga kamrater tyckte
att det var påfrestande att ta emot dem. Pionjärernas efterföljare mindes
också att den första tiden i den hierarkiskt uppbyggda tvåkammarriksdagen
var ansträngande. Introduktionen i riksdagsarbetet var dålig och de nya leda-
möterna kastades in i arbetet genast utan vägledning. På så vis hölls nybör-
jarna, både kvinnor och män, utanför beslutsprocessen. Denna brist på
kunskap var maktskapande av den orsaken att nybörjarna inte hade den
inblick i riksdagsarbetet som behövdes för att vara framgångsrika. I intervju-
erna berättade kvinnorna att de ägnade den första tiden i riksdagen åt att
anpassa sig till den nya arbetsplatsen.7 Genom att delta i riksdagsarbetet för-
sökte de förvärva de kunskaper som behövdes för att påverka i politiken.

Kvinnorna passade inte in i riksdagens makt- och genusstrukturer. De
var äldre vid invalet, liksom många andra europeiska och nordamerikanska
kvinnoparlamentariker. Att kvinnorna var äldre berodde antagligen på att de
hade svårt att ta sig fram i lokalpolitiken. Inom det socialdemokratiska partiet
påpekades exempelvis att de politiskt kompetenta och erfarna kvinnorna var
fåtaliga och varje tanke på att värdera kvinnornas politiska meriter efter andra

6.  Marjaana Niemi, “Challenging Authorities’ Views. Women and Health in British and
Swedish Cities”, 1900–1920, i Women in Towns. The Social Position of Urban Women in a
Historical Context, Marjatta Hietala & Lars Nilsson (red), Stockholm, Helsingfors 1999,
s 125–142; Harald Gustafson, 1998. Jmf: Sarah Deutsch, Women and the City. Gender,
Space, and Power in Boston, 1870–1940, Oxford, New York 2000, s 284–290.

7.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 322; Walter Korpi, 1989, 95f.
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kriterier än manliga tillbakavisades. Det är sannolikt att de få kvinnor som
ändå tog sig fram på det lokala planet fick vänta längre innan de kunde kan-
didera till en riksdagsplats och därigenom blev äldre vid invalet.8 Förutom
rekryteringen till de politiska uppdragen kan också deras familjesituation ha
hindrat dem och intervjuerna avslöjar också att kvinnorna ibland avstod upp-
drag med hänsyn till familjen.

I den svenska riksdagen var det en fördel att vara ung vid invalet för att
göra karriär och eftersom kvinnorna var äldre minskade deras möjligheter till
avancemang. De hade svårt att ta plats i riksdagens maktorgan trots att de satt
någon eller några mandatperioder i riksdagen. Färre kvinnor avancerade i
utskottshierarkin, färre avancerade in i den prestigefyllda första kammaren
och färre valdes till makttyngda positioner i partiernas riksdagsgrupper i jäm-
förelse med männen. De som har makten kan hålla vissa deltagare utanför
beslutsfattandet därför att makt också utövas genom att människor hindras
från att agera. Männen höll kvinnorna utanför maktpositionerna i riksdagen
och därigenom kunde de inte handla och det är detta som brukar kallas mak-
tens andra ansikte.

De flesta kvinnor, liksom män, placerades fram till 1945 i de mindre
betydelsefulla tillfälliga utskotten vid sin första utskottsplacering. Efter andra
världskriget fick däremot de flesta kvinnor en plats i de högre rankade stän-
diga utskotten vid första placeringen. En majoritet av kvinnorna kunde under
tvåkammarperioden därefter se fram emot att avancera i utskottshierarkin,
men de fick i lägre grad än männen ordinarie platser och de kvinnor som
nådde ordinarie plats fick vänta längre.9 Orsaken var att rekryteringssystemet
motverkade kvinnorna. Anciennitetsprincipen, som byggde på avverkade år i
riksdagen, tillämpades strikt på kvinnorna med få undantag och det var
under 1950-talet då principen var som starkast i riksdagen kvinnorna på bred
front började ta plats i de ständiga utskotten. Det gjordes undantag från
anciennitetsprincipen då välutbildade ledamöter eller de med högstatusyrken
skulle utskottsplaceras och det borde ha gynnat kvinnorna eftersom de var
välutbildade och ibland hade lyckade yrkeskarriärer bakom sig, men det var
inte vanligt förekommande. En förklaring kan vara att kvinnornas utbild-
nings- och yrkeskompetens samt politiska meriter värderades efter en manlig
måttstock och bedömdes som mindre betydande.

8.  Kjell Östberg, 1995, s 207ff; James Rössel, Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige 1850–
1950, Stockholm 1950, s 97.

9.  Jmf: Drude Dahlerup, 2000, s 113.
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Harriet Lundblad visade i sin studie att de flesta kvinnor fram till 1940-
talet placerades i ett utskott som behandlade sociala, kulturella, privaträttsliga
eller undervisningsärenden. Här har vi emellertid kunnat se att utskottsrekry-
teringen för kvinnorna vidgades efter andra världskriget då många exempelvis
hamnade i det mycket betydelsefulla statsutskottet. Ett stort antal kvinnor
hamnade dock i utskott som behandlade familje- och sociallagstiftning.

Slutsatsen är att genussystemets två logiker förhärskade i utskottsplace-
ringen. Hierarkiseringen ledde till att kvinnorna länge placerades i de lägre
rankade utskotten, på de mindre betydande positionerna. Isärhållandet
gjorde att de placerades i utskott som behandlade speciella frågor, som enligt
samtiden lämpade sig för kvinnor. Det finns i detta avseende få internatio-
nella studier. I Norges storting placerades dock kvinnorna i utskott som
behandlade social- och utbildningspolitik och de innehade sällan ledande
positioner och i det danska folketinget samt det franska parlamentet var kvin-
norna efter andra världskriget sällsynta i finansudvalget/utskottet som betrak-
tades som de viktigaste utskotten.

Riksdagskvinnornas inflytande var alltså starkt beskuret därför att de inte
kunde påverka utskottsarbetet i den utsträckning de önskade. Det berodde i
sin tur på att de oftast var suppleanter i början av riksdagskarriären och dess-
utom innehade suppleantplatser längre än männen. Samtliga suppleanter var
beroende av att någon överlät ärenden till dem innan de kunde yttra sig.10

Socialdemokraten Nancy Eriksson klagade på befordringsordningen till
utskottsplatserna i sin partigrupp i mitten av 1950-talet, men fick då veta att
problemet inte var befordringsordningen utan suppleanternas eget agerande.
Några menade att om suppleanterna gick på utskottens möten och deltog i
arbetet skulle de befordras, men problemet var att suppleanterna i de flesta
utskotten endast kunde delta i arbetet om de ordinarie ledamöterna släppte
in dem. De kunde alltså inte fritt delta även om de så önskade. Kvinnor som
satt en kortare period i riksdagen fick därtill inte yttra sig många gånger i sitt
utskott och hade då begränsade möjligheter att påverka. Här visade sig alltså
också maktens andra ansikte då suppleanterna, väl invalda i ett utskott, hölls
utanför arbetet av de ordinarie ledamöterna. Suppleanterna fick därtill skul-
den för att de inte lyckades i politiken och de anklagades för att det var deras
eget agerande som försvårade avancemanget.

Eftersom kvinnorna var äldre vid sitt inträde i riksdagen och dessutom
fick räkna med att vänta längre än männen innan de avancerade i utskottshie-
rarkin hade de svårt att göra sig gällande i riksdagens viktiga maktcentra. Ett
litet antal kvinnor satt i utskottens presidier och det var endast socialdemo-
krater och folkpartikvinnor som fick presidieposter. Trots att folkpartikvin-

10.  Nils Stjernquist, 1966, s 333f.
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norna var mer kortvariga i riksdagen innehade flera av dem maktpositioner.
De kunde troligtvis använda sig av sin utbildning och yrkeserfarenhet för att
göra sig gällande i riksdagen och kanske kunde de också använda sina person-
liga kontakter i politiken. Ingrid Gärde Widemar var till exempel dotter till
justitierådet, riksdagsmannen och statsrådet Natanael Gärde. Hon var själv
jur kand och drev vid sitt inträde i riksdagen en advokatbyrå. Hon valdes till
ordförande i första lagutskottet. Ruth Hamrin-Thorell var vice ordförande i
anda lagutskottet och innan sin tid i riksdagen hade hon studerat vid Stock-
holms högskola och varit redaktör för olika tidskrifter. Hamrin-Thorell var
dotter till riksdagsmannen och statsministern Felix Hamrin. Helga Sjöstrand
valdes efter drygt fyra år i riksdagen till vice ordförande i allmänna bered-
ningsutskottet. Hon hade ingen släkting i den liberala politiska eliten, men
hade fungerat som ledamot i ett par utredningar innan hon valdes till vice
ordförande.11

I fråga om de makttyngda partigruppernas förtroenderåd kan sägas att
endast ett fåtal kvinnor satt där och moderaten Astrid Kristensson var den
enda kvinnan som invaldes i ett partis högsta ledning i riksdagen, men det
skedde först 1970. Underrepresentationen i riksdagsgruppernas förtroenderåd
beskar ytterligare kvinnornas makt i riksdagen.

Kvinnorna handlade annorlunda även i riksdagens arbete. Kvinnoparla-
mentariker i de flesta europeiska länder var generellt sett mindre aktiva än
männen eftersom de debatterade mindre ofta och ställde färre frågor i parla-
menten. Enligt Sven Ulric Palme och Harriet Lundblad var även de svenska
kvinnorna mindre aktiva i kammardebatterna och de interpellerade därtill i
mindre omfattning. Det var partiernas ledande personer som oftast interpel-
lerade och då kvinnorna sällan innehade ledande roller i riksdagen tillhörde
de inte centralfigurerna i kamrarna. Jag fann i min studie små skillnader mel-
lan de olika partierna i detta avseende. Högerns kvinnor var emellertid mest
aktiva fram till 1945 och efter andra världskriget var det kommunisterna som
oftast interpellerade. Under hela perioden var de socialdemokratiska kvin-
norna minst aktiva till följd av att interpellationsinstrumentet oftast användes
av oppositionen.

Av riksdagsdebatterna att döma var männen vänliga mot de första kvin-
norna i riksdagen. Några var emellertid mer positiva än andra. De påpekade
vikten av att lyssna på riksdagskvinnorna i debatterna därför att de represen-
terade den politiska opinionen bland Sveriges kvinnor, medan de flesta ansåg
att de inte representerade kvinnoopinionen. Ett exempel på detta är 1922 års
riksdagsdebatt angående folkomröstning om alkoholförbud i Sverige. Samt-

11.  Tvåkammarriksdagen 1867–1970, Ledamöter och valkretsar, band 1 och 2, Stockholm 1985, 
1988, s 1:95, 312, 2:183.
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liga kvinnor i riksdagen var negativa till den föreslagna könsmärkningen av
valsedlarna i folkomröstningen. De befarade att kvinnornas röster skulle väga
lättare än männens och krävde därför å de svenska kvinnornas vägnar att
könsmärkningen inte skulle godkännas av riksdagen. De fick då veta att de
inte kunde tala för alla Sveriges kvinnor. Riksdagsmännen ville dessutom hin-
dra riksdagskvinnorna från att orsaka konflikt mellan kvinnor och män i
politiken. I debatten nämndes att kvinnorna måste skapa ett kvinnoparti om
förslaget antogs av riksdagen, men kvinnorna fick då genast veta att faran
med att skapa ett kvinnoparti var mycket större än den skada könsmärk-
ningen av valsedlarna i folkomröstningen skulle innebära för kvinnornas
politiska rättigheter.

Under tvåkammartiden som helhet var männen för det mesta vänliga
gentemot kvinnorna i riksdagsdebatterna, även om männen länge visade ett
svalt intresse för deras arbete. Männen stöttade sällan kvinnorna när de tog
upp kvinnofrågor i riksdagen och i intervjuerna avslöjas att männen ibland
öppet visade sitt ointresse exempelvis genom att lämna kamrarna när kvin-
norna tog upp sina frågor. Och under hela undersökningsperioden hade
kvinnorna svårigheter eftersom de inte fick definiera de politiska problemen i
kvinnofrågan. Det fanns alltid något intresse som var viktigare än kvinnoin-
tresset som fick liten plats i riksdagen. Maktens andra ansikte visade sig här.
Männen utövade makt över kvinnorna genom att hävda att t.ex. pensionsfrå-
gan måste lösas innan kvinnorna kunde ta statstjänst; nationens intresse
måste ställas högre än kvinnornas rätt till lika villkor på arbetsmarknaden;
barnens väl gick före kvinnornas behov av lönearbete och arbetsmarknadens
parter skulle lösa likalönefrågan och inte riksdagen. Även den tredje maktdi-
mensionen gjorde sig gällande i kvinnofrågorna. Det hände nämligen att män
enligt deras kritiker åberopade myter och spred rykten i vissa frågor ange-
lägna för kvinnorna. Ett exempel på det var då de förvärvsarbetande gifta
kvinnorna i en debatt 1942 om deltidsarbete anklagades för att vara så
bekväma att de hotade befolkningsökningen. De köpte nämligen hellre en
hund än skaffade barn. Andra exempel var då kvinnorna i 1952 års debatt om
riksdagsledamöternas arvoden anklagades för att inte läsa de motioner som
lades i riksdagen utan bygga sina ställningstaganden på de manliga motionä-
rernas charm eller då de arbetande mödrarna, i en debatt 1962 angående ung-
domsbrottslighet, lastades för att ungdomar blev kriminella.

Trots att kvinnorna inte hade samma möjligheter som männen att göra
karriär i riksdagen har de flesta kvinnor beskrivit att de behandlades väl i riks-
dagen och de allra flesta mindes att de kände sig respekterade. Några få
menade t.o.m. att de blivit bättre behandlade än de manliga kollegerna efter-
som kvinnorna var så få i riksdagen. Vissa kvinnor som invaldes under 1960-
talet hade däremot en helt annan inställning. De menade att de med tiden
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vande sig vid att handskas med den manligt dominerade politiken. Kvin-
norna hölls tillbaka av genusstrukturen och de anade att männen hjälpte var-
andra och ställde större krav på kvinnorna. Dessutom menade de att de fick
arbeta hårdare för att nå framgångar. I slutet av undersökningsperioden fanns
det emellertid några tunga politiker som vinnlade sig om att hjälpa kvinnorna
framåt i karriären trots att vissa av dessa män tidigare hade visat ett mycket
svalt intresse för, för att inte säga gjort motstånd mot, att släppa in kvinnorna
i politiken. I slutet av sin politikerkarriär hade de kanske ändrat åsikt, eller så
utgjorde inte kvinnorna längre något hot mot deras egna politiska karriärer.
En annan möjlig förklaring är att de följde tidens gång då det i slutet av 1960-
talet som bekant var mer accepterat med kvinnor i de offentliga rollerna.

Walter Korpi menar att studier av maktutövning förbigår betydelsefulla
beståndsdelar av maktens följder. Han antar att en handlingsinriktad könsba-
serad maktstudie av ett land med mindre skillnader mellan könen och en
stark kvinnorörelse och ett land med en svag kvinnorörelse och stora skillna-
der mellan könen skulle finna få spår av könsbaserad maktutövning i det
senare landet och många i det förra. Frånvaron av könsbaserade konflikter
eller kritik av manssamhället skulle antagligen prägla studien av det senare
landet, medan undersökningen av det förra skulle avslöja könsbaserad diskri-
minering av kvinnor i arbetslivet, politiken och inom familjen. Detta
angreppssätt kan också användas i min studie. Det förklarar nämligen kvin-
nornas märkvärdiga syn på den könsbaserade maktutövningen i riksdagen,
eller genusstrukturen som jag valt att benämna den. De kvinnor som var
aktiva i politiken under den första delen av undersökningsperioden uppfat-
tade sig inte som diskriminerade. Orsaken var att dessa kvinnor verkade i ett
samhälle som hade mindre medvetenhet om och kritik mot manssamhället
än de som valdes in i riksdagen senare. Frånvaron av konflikter gör att genus-
strukturen inte blottläggs. De senare invalda kvinnorna menade däremot att
de var underkastade könsbaserad särbehandling i politiken.12 Min slutsats är
att det var medvetenheten om könsskillnaderna i samhället och följaktligen
bland riksdagskvinnorna som förändrades snarare än att det politiska klima-
tet blev sämre under slutet av 1960-talet. I denna studie har jag tvärtom visat
att kvinnorna oftare gjorde sig gällande i riksdagen under 1960-talet och det
var också under denna period som könsrollsdebatten vaknade och inställ-
ningen till kvinnor i politiken gradvis förändrades.

För att göra karriär i riksdagen måste både en man och en kvinna behålla
sin riksdagsplats under ett par mandatperioder, men kvinnorna måste också
till skillnad från männen motionera och ofta delta i kamrarnas debatter. Då
kunde de få ordinarie platser i de ständiga utskotten och sedan i undantagsfall

12.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 324.
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väljas till vice ordförande eller ordförande i något av utskotten. Efter andra
världskriget var det fler kvinnor som hade framträdande roller i riksdagen och
det var inte endast kvinnorörelsens främsta som det hade varit innan 1945. De
kvalificerade sig dock till sina uppdrag – ledamotskap i förtroenderåden,
ordinarie ledamotskap i utskotten, platser i utskottens presidier eller som för-
stereservanter i utskotten – på samma vis som innan kriget. De gällde att visa
sig aktiv genom att interpellera, debattera, motionera och delta i riksdags-
gruppens arbete. I den socialdemokratiska partigruppen invaldes under 1960-
talet den mycket aktiva unga gruppen som utmanade sin partiledning och
dessa personer belönades också så småningom trots sitt oppositionella bete-
ende. Blev inte den unga gruppens medlemmar ministrar, hamnade de
åtminstone i den betydelsefulla socialdemokratiska partistyrelsen och dessa
personer kom senare att betyda mycket för jämställdhetsarbetet i Sverige. Det
var t.ex. Anita Gradin som hösten 1985, under sin tid som statsråd vid arbets-
marknadsdepartementet, föreslog att regeringen skulle tillsätta en utredning i
syfte att kartlägga kvinnorepresentationen i Sverige. Utredningen fick därtill i
uppdrag att föreslå åtgärder för att öka kvinnornas representation, bland
annat i de statliga organen. Utredningens slutrapport kom att heta Varannan
damernas.13

Slutsatsen att kvinnorna tog sig fram i riksdagen genom att visa sig
aktiva styrks av deras egna berättelser. De menade att de hade tagit sig framåt
i politiken genom att arbeta hårt och vara pålästa. De hade försökt vara klara
och tydliga i sitt tal och i sitt politiska ställningstagande och försökte dess-
utom hålla en rak linje i de politiska frågorna. Det var nödvändigt att vara
envis och orädd. Om en ledamot ville påverka i en fråga var det även viktigt
att använda sina partikamrater i grupperna eller i utskotten för att förankra
ett förslag eller bearbeta opinionen.

Enligt Kjell Östberg beskrevs de svenska kvinnorna som ointresserade av
och okunniga i politiska frågor under mellankrigstiden. Några riksdagskvin-
nor, och då speciellt de invalda under mitten av 1900-talet, menade också att
kvinnorna hade ansvar själva för att de inte lyckades ta sig fram i politiken.
Maktens mekanismer hade alltså format de kvinnliga politikernas syn på sig
själva som mindre lyckade. Om de följde de ovan nämnda råden skulle de
nämligen lyckas. Flera av de intervjuade kvinnorna beklagade följaktligen att
de varit alltför snälla och svaga i riksdagsarbetet och de sökte inte utomlig-
gande faktorer till sin tröga riksdagskarriär. När kvinnorna motverkades av
maktstrukturerna skyllde de sina misslyckanden på sig själva och det visar att
den tredje maktdimensionen också rådde här.

13.  Christina Bergqvist, 1994, s 78.
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De kvinnor som invaldes i riksdagen under 1920- och 1930-talen kunde
helt enkelt inte följa framgångsreceptet. Statsvetaren Drude Dahlerup har
påpekat att när kvinnor är i minoritet i olika organisationer saknar de ofta
allierade samtidigt som de utesluts från informella nätverk.14 Likartade slut-
satser kan dras vad gäller tvåkammarriksdagens kvinnor. De deltog i riksda-
gens arbete, men de kunde inte i någon större utsträckning använda kanaler
in i makten eller förankra sina förslag eftersom de inte hade några kanaler att
använda eller partikamrater att förankra förslagen hos. De hade dock sina
kvinnliga kolleger och dessa använde de många gånger i sitt arbete. Annor-
lunda förhåller det sig med deras efterföljare som arbetade hårt och målmed-
vetet och hade betydligt större framgångar i sina riksdagskarriärer. Kvinnorna
blev fler och sannolikt fick de då tillgång till allierade och informella nätverk.

Kvinnorna motverkades dock inte endast av riksdagens maktstruktur. I
privatlivet motverkades de, i likhet med kvinnopolitiker i andra länder, också
av genusordningen. Riksdagskvinnorna kunde inte ägna sig åt politiken i den
omfattning som krävdes, men kunde inte heller ägna sig åt sina familjer och
vänner i den utsträckning de önskade. De plågades därför av dåligt samvete
för att de inte alltid fullgjort sina plikter som väninna, dotter, maka men
framför allt som mor. De fick pyssla ihop sin vardag, fast på något vis lycka-
des de med hjälp av vänner och anhöriga kombinera sitt familjeliv med den
offentliga rollen. De lyckades stöpa sina liv utanför den för tiden givna kvin-
noformen. Det var viktigt för såväl de svenska riksdagskvinnorna som andra
kvinnoparlamentariker att framgångsrikt kombinera familjelivet med den
offentliga rollen för att lyckas i politiken och det blev troligtvis viktigare med
tiden av den orsaken att kvinnoparlamentarikerna i Sverige och i andra euro-
peiska länder oftare var mödrar efter andra världskriget.

Trots problematiken var ändå majoriteten av de svenska riksdagskvin-
norna gifta och hade barn under perioden 1922–70. De gifta blev dock efter
andra världskriget färre, medan de skilda och änkorna blev fler. Riksdagskvin-
norna hade inte desto mindre färre barn än genomsnittet för svenska kvinnor
och vissa riksdagskvinnor avstod politiska uppdrag till följd av sin familjesitu-
ation. Det tycks som om kvinnliga såväl som manliga politiker i Sverige
under perioden inte mäktade med att sköta både en familj, ett yrke och ett
offentligt uppdrag. Det förefaller emellertid som om de olika partierna hade
skiljaktig syn på kvinnopolitiker eftersom de socialistiska kvinnorna och bon-
deförbundarna oftare hade familj samtidigt som de uppbar politiska uppdrag,
medan de borgerliga däremot i högre grad hade ett yrkesliv parallellt med
politiken. Männen kunde troligen koncentrera sig på sitt yrke och på politi-

14.  Drude Dahlerup, 2000, s 113.
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ken. Vissa riksdagskvinnor uppmärksammade exempelvis att manliga politi-
ker inte behövde ta ett lika stort ansvar för sina familjer som dem. Frågan är
om männen plågades av samma dåliga samvete för att de försakade sina hem
och familjer?

Kvinnornas maktresurser

Historieforskningen har visat att Sveriges kvinnor under 1900-talet tog sig in
i politiken genom särorganisering och samverkan. I denna studie visades att
kvinnorna tog sig in i riksdagspolitiken på ett liknande vis. Under tiden fram
till andra världskriget var kvinnorna inte särskilt aktiva i riksdagens arbete i
jämförelse med männen, men med tiden kom de att bli alltmer företag-
samma. De initierade fler debatter genom motioner och interpellationer och
tog därigenom en mer självklar plats i debatterna. Det blev därtill allt vanli-
gare att kvinnorna blev fler i överläggningarna och att de gjorde fler inlägg i
en och samma debatt. De blev helt enkelt allt mer integrerade i riksdagens
arbete och för att kompensera de manliga maktstrukturerna blev motioneran-
det och kammaraktiviteterna viktiga för kvinnorna.

Männen kunde hålla kvinnorna utanför riksdagens maktcentra, men
riksdagens fria motions- och yttranderätt gjorde att de inte kunde hindra
kvinnorna från att utveckla sina politiska intressen i riksdagen. Under perio-
den 1922–45 var det främst inom socialpolitik och arbetsmarknadspolitik de
motionerade, där motionerna inom arbetsmarknadspolitiken främst rörde
kvinnolöner. Därefter följde sjukvård, utbildning och övriga frågor. Kvinnor-
nas motioner i kategorin övriga frågor berörde i regel privatpersoner och
skrevs många gånger av kvinnorörelsens ledande gestalter. Efter andra världs-
kriget hade kvinnornas intresseområden blivit många fler, även om social-
och utbildningspolitiken var viktigast.

Samtidigt kan noteras att det fanns små skillnader mellan de borgerliga
och socialistiska kvinnornas ämnesval fram till andra världskrigets slut. Socia-
listerna motionerade emellertid oftare i familje- och socialpolitik, medan de
borgerliga mer ägnade sig åt löner. Efter kriget hade de socialistiska kvin-
norna inget utpräglat intresseområde i motionerandet samtidigt som de vikti-
gaste frågorna bland de borgerliga var utbildningen och de övriga frågorna.
Under 1960-talet övertog de borgerliga dessutom intresset för familjefrågorna
från de socialistiska kvinnorna. Det fanns däremot några politikområden i
riksdagen som både de borgerliga och socialistiska kvinnorna ägnade sig
mycket åt. Dessa har jag benämnt kvinnointressen i den svenska riksdagen och
de var arbetsmarknadspolitik och lönefrågor fram till 1940-talet då sjukvårds-
frågor tillkom och under 1950-talet utökades kvinnointresset med socialpoli-
tik.
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De borgerliga kvinnorna var mycket energiska motionärer i tvåkammar-
riksdagen. Orsaken var att motionerandet blev en viktig strategi för dem att
försöka påverka politiken och de fick ju också tid över till denna aktivitet av
den orsaken att de inte alltid tyngdes av t.ex. utskottsarbetet. Under hela två-
kammarperioden motionerade däremot de socialdemokratiska kvinnorna i
mindre omfattning. Det berodde troligtvis på att de hade andra kanaler för
att påverka politiken eftersom de exempelvis träffade regeringens företrädare
regelbundet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen där de kunde framföra
sina synpunkter.

Jag skulle vilja illustrera de socialdemokratiska riksdagskvinnornas makt-
resurs i sitt parti genom deras arbete med familjefrågorna och socialpolitiken.
Före andra världskriget var det som nämnts inom dessa områden de socialde-
mokratiska kvinnorna oftast motionerade. Under mellankrigstiden blev den
”familjeorienterade socialpolitiken”, som Gunnel Karlsson kallar fältet, det
socialdemokratiska kvinnoförbundets kännemärke. Under efterkrigstiden
splittrades området i familje- och socialpolitik och förbundet utarbetade två
program i anslutning till områdena.15

Annorlunda förhåller det sig i riksdagen där de socialdemokratiska kvin-
norna däremot kom att agera mindre ofta inom områdena. De borgerliga
kvinnorna övertog familjepolitiken som intresse och kom att dela intresset för
socialpolitiken med socialdemokraterna. Jag tolkar det som att de socialde-
mokratiska kvinnorna inte i lika hög grad behövde motionera i familje- och
socialpolitiken efter andra världskriget därför att de hade etablerat områdena
som kvinnointressen inom sitt parti och i sin partigrupp. De hade troligtvis
större framgångar när de väckte dessa frågor inom partiet eller partigruppen,
än de hade före kriget genom sitt motionerande. Antagandet om att reger-
ingspartiernas grupper utgjorde en maktresurs för kvinnorna styrks av att
bondeförbundets Gärda Svensson var mycket aktiv som riksdagsledamot för-
utom under de år hon tillhörde ett regeringsparti. Då sjönk hennes motione-
rande och aktivitetsgrad i kammaren betydligt. Hon använde sig då sannolikt
av sina kontakter i riksdagsgruppen för att främja sina och sitt kvinnoför-
bunds intressen.

I kamrarnas debatter hade kvinnorna fler arbetsområden än i sitt motio-
nerande, men även här dominerades deras arbete av arbetsmarknadspolitiken
fram till andra världskriget. Kvinnorna steg även upp i debatter rörande
löner, socialpolitik och rättsfrågor och från och med 1940-talet berörde de
ofta barn- och ungdomsfrågorna. Dessutom utökade kvinnorna sina arbets-
områden i kamrarna under 1960-talet med kultur-, fritids- och handikappfrå-
gor. Utbildningspolitiken var emellertid det område kvinnorna ägnade mest

15.  Gunnel Karlsson, 1996, s 229.



Från isolering till integrering

264

tid i kamrarna under efterkrigstiden. De kunde alltså i mångt och mycket
lyfta in kvinnorörelsens politiska strävanden i riksdagen, men de följde även
den svenska inrikespolitiska debatten väl, fast lade ofta till kvinnoperspekti-
vet.

I tvåkammarriksdagen var det alltså de s.k. mjuka frågorna eller politi-
kens andra sida, som Lena Wängnerud benämner den,16kvinnorna engage-
rade sig i. Pionjärkvinnorna tog sig omedelbart an dessa frågor vid sitt inträde
i riksdagen eftersom de var speciellt kunniga inom området till följd av sin
yrkesbakgrund eller politiska bakgrund. Kerstin Hesselgren motionerade och
debatterade t.ex. arbetsmarknadsfrågor, medan Bertha Wellin debatterade
sjukvårdsfrågor.17 I och med välfärdsstatens framväxt under 1930-talet skapa-
des ett politiskt fält som kvinnorna kunde ingå i. Uppdelningen i manliga
och kvinnliga politikområden gav följaktligen förutsättningar för en kvinnor-
nas maktresurs i riksdagen.18

Enligt Christina Bergqvist sökte sig kvinnopolitikerna till de mjuka frå-
gorna av intresse och av strategiska skäl. När kvinnorna var få i politiken var
det nämligen viktigt att lägga krafterna på de områden som närmast berörde
de svenska kvinnornas liv. I min studie framstår det dock inte riktigt så enkelt
eftersom riksdagskvinnornas egna berättelser avslöjar att de å ena sidan mål-
medvetet engagerade sig i de mjuka frågorna, men att det å andra sidan för-
väntades av dem att de skulle arbeta med välfärdsfrågorna. Genusstrukturen
bidrog alltså till att de oftast agerade inom dessa områden och riksdagskvin-
nornas arbete med frågorna legitimerades genom att det enligt omgivningen
var lämpligt för dem.19

Det var framför allt riksdagskvinnornas yrkesbakgrund som gjorde att de
lämpade sig väl för välfärdsfrågorna enligt samtiden och när de hade etablerat
de mjuka frågorna som sina fick de utskottsplatser i de utskott som behand-
lade dessa frågor. Det var också i dessa utskott som de så småningom fick pre-
sidieplatser. Kvinnorna kom att kunna prägla dessa politikområden som med

16.  Lena Wängnerud, 1998, s 159, 172.
17.  Jmf: Christina Bergqvist, 1994, s 191f.
18.  Jmf: Gunnel Karlsson, 1996, s 328f; Kjell Östberg, 2000, s 50; Christina Carlsson Wet-

terberg, 1997, s 48f. För en motbild se t.ex: Yvonne Hirdman, i Kvinnohistoria – Om
kvinnors villkor från antiken till våra dagar, 1992, s 206; Yvonne Hirdman, 1989, s 163.

19.  Jmf: Christina Bergqvist, 1994, s 191f; Walter Korpi, 1989, s 108.
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facit i hand har fått stor betydelse i den svenska politiken.20 Den sociala väl-
färden har dessutom haft hög status. Frågor om utbildning, arbetsmarknad,
vård och omsorg har hört till välfärdens kärnområden och också utgjort en
stor del av statsbudgeten under efterkrigstiden.21

Det fanns däremot vissa hårda frågor som stod på den politiska dagord-
ningen i svensk politik under perioden, som riksdagskvinnorna i liten
utsträckning ägnade sig åt.22Vi har dessutom sett att när kvinnorna vid vissa
tillfällen tog upp hårda frågor uppträdde männen på ett omilt sätt gentemot
dem. Här blottläggs således tydligt genusordningen i riksdagen. Det accepte-
rades att kvinnorna engagerade sig i de mjuka frågorna, men när de agerade i
hårda frågor emottogs det stundtals med skepsis i riksdagen.

Walter Korpi har påpekat att när skillnaden i maktresurser mellan aktö-
rer minskar, ökar motivationen och utsikten för framgång för den svagare
parten. Detta fenomen ökar i sin tur sannolikheten till konflikt mellan grup-
perna.23 De konflikter som uppstod mellan kvinnorna och männen i riksda-
gen under 1950-talet kan tolkas utifrån detta. Efter andra världskriget tog
nämligen kvinnorna ett kliv in i riksdagens arbete och utmanade riksdagens
genusstruktur. De ifrågasatte bland annat principerna för utskottsplaceringen
i riksdagen och också männens behandling av kvinnorna i politiken. I riks-
dagsdebatterna visade det sig dock att männen reagerade negativt på kvinnor-
nas maktsträvanden.24 Yvonne Hirdman anser att genusordningen skapar
ordning mellan könen, men också hyser konflikter. Jag menar att konflik-
terna mellan könen inte tydliggjordes i riksdagen före andra världskriget
eftersom kvinnorna var få och hade liten makt. Bo Rothstein anser att poli-
tiska strukturer p.g.a. sin trögrörlighet måste utsättas för kriser eller ekono-
miska och sociala motsättningar för att förändras därför att aktörerna då ges
möjlighet att förändra förutsättningarna i politiken. Gunnela Björk har visat
att beredskapstiden och högkonjunkturen som följde gav kvinnorna i den

20.  Jmf: Christina Carlsson Wetterberg, 1997, s 48f; Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt 
Strömberg, Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, 
Stockholm 2002, s 167; Hatje, 1999, s 257, 265, 270; Donald Broady & Annika Ullman, 
”’Ständigt var man i farten med att grunda och stifta’ Om fält, offentligheter och nät-
verk vid sekelskiftet”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2001:2, s 27, 39.

21.  Christina Bergqvist, 1994,s 20f, 74, 190ff.
22.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 326.
23.  Walter Korpi, 1989, s 99.
24.  Jmf: Gunnel Karlsson, 1996, s 35f, 174, 200. Gunnel Karlsson har tolkat t.ex. konflikten

kring atomvapenfrågan inom det socialdemokratiska partiet utifrån ett något annor-
lunda perspektiv. Hon menar att ojämlikheten i makt mellan kvinnorna och männen i
partiet gömde sig bakom konflikter i sakfrågorna.
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lokala politiken ett större handlingsutrymme i svensk politik. Det utökade
handlingsutrymmet uppstod också i riksdagen och som en följd av detta tog
kvinnorna en större del i riksdagens arbete och vidgade därutöver sina arbets-
områden, delvis i konflikt med männen.

Genusarbetsdelningen eller uppdelningen mellan politikens första/ena
och andra sida som fanns i Sveriges riksdag fanns likaledes i andra europeiska
parlament. Kvinnopolitikerna ägnade sig i regel åt välfärdsfrågorna och mer
sällan åt t.ex. utrikespolitiken fram till 1960-talet. För att accepteras i politi-
ken måste de ägna sig åt dessa frågor, men när de blandade sig i andra frågor
betraktade männen dem länge med misstänksamhet. Det skulle vara intres-
sant att studera den europeiska politiken vidare i detta avseende. En jämfö-
rande studie av de kvinnliga parlamentarikerna ur ett aktörsperspektiv skulle
kunna analysera likheter och skillnader bland de europeiska ländernas poli-
tiska genusstrukturer.

Kvinnorna engagerade sig i fler politikområden i sina riksdagsgruppers
arbete än de gjorde i kamrarna och i sitt motionerande. Förklaringen till det
är att det inte var möjligt för en riksdagsledamot att gå upp i debatter och
motionera i frågor spännande över samtliga politikområden och riksdags-
grupperna disciplinerade därutöver gruppens medlemmar så att de inte
motionerade i olämpliga ärenden, eller gick mot partiet i viktiga frågor. Detta
begränsade troligtvis riksdagsledamöterna. Enligt Nils Stjernquis gjorde dess-
utom riksdagens arbetsformer att enskilda ledamöter ibland tvekade att gå
upp i olika debatter då det, trots den fria yttranderätten, ansågs lämpligast att
endast motionären och de ledamöter som berett ärendet i utskottet deltog i
den följande kammardebatten. Ledamöterna skulle inte i onödan förlänga en
debatt med inlägg. Detta talar delvis mot min slutsats att riksdagskvinnorna
fullt ut kunde bevaka sina intressen med sin närvaro i riksdagen, att de helt
och hållet kunde avgöra vad som var kvinnointressen och när de skulle agera
som intressegrupp.

I avhandlingen visades att samtidigt som kvinnorna blev fler i riksdagen
blev de också allt mer aktiva i motionerandet och debatterna och de blev där-
till med tiden allt mer flitiga i sina riksdagsgrupper. Före andra världskriget
var det ett par kvinnor i varje riksdagsgrupp som var aktiva, men efter kriget
var det många och under 1960-talet ökade deras aktiviteter ytterligare och
kvinnorna stöttade också varandra i partigrupperna. De som invaldes i riks-
dagen under det sena 1960-talet, och då speciellt de socialdemokratiska kvin-
norna, agerade mycket självständigt och tog stor plats i riksdagsgruppens
arbete redan under sina första år i riksdagen. Det var en grupp unga och
ibland oppositionella ledamöter som samarbetade med varandra och ställde
till problem för partigruppens ledning, men trots ledningens försök att för-
bjuda gruppen att gå emot regeringens förslag i riksdagen kunde de inte hål-
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las i styr. Det berodde på att det stora och plötsligt inflöde av nya kvinnor i
riksdagsgruppen under 1960-talet förändrade arbetet i gruppen. När ett
sådant inflöde av nya aktörer som inte känner till och inte anpassar sig till
den rådande arbetsordningen sker, finns möjligheter att förändra den poli-
tiska kulturen.25 Det gjorde den unga gruppens kvinnor eftersom de inte var
lika tillbakadragna som andra nybörjare utan tog stor plats i riksdagsgruppens
arbete och det förändrade på sikt kvinnornas förhållanden i politiken.

Bondeförbundets kvinnor hade dock till skillnad från de övriga en
undanskymd roll i sin riksdagsgrupp fram till 1970. Tidigare forskning har
visat att bondeförbundets kvinnor hade svårt att etablera sig i sitt parti och i
min studie har visats att det likaledes gällde partigruppen i riksdagen. Antag-
ligen hade gruppen ett särartsmotiv till att det alltid satt en kvinna i bonde-
förbundets eller centerns förtroenderåd.26 Deras inflytande var dock
begränsat och inte ens Gärda Svensson som var en sån betydande debattör
hade en framträdande roll i sin partigrupp.

Pionjärkvinnorna agerade partiöverskridande i riksdagsdebatterna. De
stöttade varandra både som kvinnor och partikamrater och det var även
mycket vanligt att de efterföljande riksdagskvinnorna hjälpte varandra i riks-
dagens debatter oavsett partitillhörighet. Eftersom kvinnorna var få i riksda-
gen måste de gå samman och stötta varandra för att ha möjlighet att påverka i
politiken.27 Detta samarbete har jag tolkat utifrån intressebegreppet och de
politiska områden som kvinnorna kunde samarbeta om över partigränserna
har jag kallat kvinnornas gemensamma intressen.

Kvinnornas samarbete i motionerandet var betydande. Det var mycket
omfattande före 1945, men minskade successivt under efterkrigstiden och
under 1960-talet kom det att bli ovanligt. Kvinnorna från de olika partierna
stöttade alltså inte endast varandra i kamrarna utan också i motionerandet
och när de motionerade skedde samarbetet vanligen mellan de borgerliga och
socialistiska ledamöterna. Under 1960-talet började dock blockpolitiken göra
sig gällande och kvinnorna påverkades av utvecklingen, men detta gällde till
största delen de borgerliga eftersom de socialdemokratiska kvinnorna och
kommunisterna mycket sällan motionerade tillsammans.

Genom att samarbeta inom partigrupperna, i kamrarna och i motione-
randet inom partierna såväl som över partigränserna mobiliserade riksdags-
kvinnorna en maktresurs och här fångas deras förmåga att handla strategiskt
och målinriktat. Genom att studera denna maktresurs kan också aktörernas

25.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 331.
26.  Jmf: Drude Dahlerup, 2000, s 113.
27.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 329.
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rationella motiv för användningen av maktresursen tolkas. Kvinnornas strä-
vanden att skapa allianser i riksdagen i vissa frågor skapade en maktresurs
genom vilken de kunde främja gemensamma kvinnointressen med mer eller
mindre gott resultat.

Kvinnornas egna berättelser om samarbetet belyser dess vikt eftersom att
flertalet vittnade om att de kvinnliga kamraterna var mycket betydelsefulla i
riksdagsarbetet. Flera berättade också att det var i riksdagens arbetsrum för
kvinnor som de träffade de andra kvinnorna i riksdagen och det var bl.a. där
som samarbetet växte fram. Den ena av genussystemets logiker, isärhållandet,
visade sig alltså i den fysiska ordningen i riksdagen. Ironiskt nog var det tan-
ken om att kvinnorna oavsett partitillhörighet skulle ha ett arbetsrum avskilt
från männen som underlättade kvinnornas alliansskapande och utvecklande
av en kvinnornas maktresurs i riksdagen.28 Kvinnorörelsens betydelse kan inte
underskattas i detta avseende eftersom många av riksdagskvinnorna kunde
föra med sig kvinnorörelsens stundtals goda samarbete och idéer in i riksda-
gen genom kvinnorummet.

Samtidigt kan noteras att kommunisternas kvinnor var isolerade i sin
partigrupp därför att de satt avskilda i partiets arbetsrum, men framför allt
p.g.a. det politiska läget under det kalla kriget. I intervjuerna berättade kom-
munisterna att det fanns ett tydligt avståndstagande till dem från de övriga
ledamöterna. Det fanns också en motbild till berättelserna om det goda kvin-
nosamarbetet bland några socialdemokrater och kommunister som menade
att partitillhörigheten alltid var viktigare än kvinnogemenskapen.

Under mellankrigstiden var arbetsmarknadspolitik och lönefrågor
gemensamma kvinnointressen i riksdagen och under andra världskriget till-
kom socialpolitik och sjukvårdsfrågor. Inslaget av kvinnoaspekter i samarbe-
tet var påtagligt fram till krigsslutet, men efter andra världskriget blev de
dock mindre märkbara i deras flerpartimotioner. Efter kriget blev utbild-
ningspolitiken det allra viktigaste gemensamma kvinnointresset.

Kvinnorna samarbetade länge över partigränserna för att utjämna köns-
skillnaderna i samhället. I slutet av min undersökningsperiod mattades dock
detta samarbete och frågan fann andra kanaler. Walter Korpi menar att en
väsentlig aspekt av maktresurserna är de kostnader som är förenade med
användningen av dem och en typ avser mobiliseringskostnader. Resurser som
kräver samordning mellan aktörer är kostsamma och aktörer försöker följakt-
ligen ekonomisera sina maktresurser.29 Mot den bakgrunden kan noteras att

28.  Jmf: Kjell Östberg, 2000, s 50.
29.  Walter Korpi, 1989, s 93, 104.
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kvinnorna mobiliserade andra maktresurser eller kanaler att påverka efter
andra världskriget. De flyttade bl.a. fram sina positioner i riksdagens arbete,
de samarbetade med män i högre grad och de etablerade sig som legitima
företrädare för Sveriges kvinnor.

Genom kvinnornas integrering i riksdagens arbete fick de större
utrymme och påverkansmöjligheter i utskottens och sina partigruppers
arbete. Det var t.ex. i de utskott som behandlade familje- och sociallagstift-
ning som de folkpartistiska och socialdemokratiska kvinnorna i regel hade
presidieplatser och de behövde då inte i lika hög grad samarbeta med andra
kvinnor för att genomdriva sina krav. De kunde byta den kostsamma maktre-
sursen, partiöverskridande kvinnosamverkan, mot mindre kostsamma resur-
ser som inte involverade kvinnor från olika partier. Särskilt
socialdemokraterna hade stora påverkansmöjligheter eftersom de träffade
regeringens företrädare i sin partigrupp. De fick dessutom en kvinnovänlig
minister i Ulla Lindström under 1950-talet. Nancy Eriksson var också under
lång tid ordförande i allmänna beredningsutskottet som behandlade vissa frå-
gor angelägna för kvinnorna, bland annat daghemsfrågan. Från och med
1950-talet integrerades därtill kvinnofrågorna i det korporativa systemet och i
partiernas arbete och partierna började lyssna till kvinnornas politiska krav.

Under 1960-talet sökte sig även kvinnor utanför de formella politiska
kanalerna för att påverka. Kvinnorna hade god nytta av sina kvinnliga kamra-
ter såväl inom, som utom partierna på sin väg mot integrering i riksdagen,
men när deras integration ökade kunde de omvandla den maktresurs som de
hade i samverkan till andra mindre kostsamma resurser. Med tiden tog kvin-
norna t.ex. hjälp av manliga ledamöter när de väckte frågor i riksdagen. Efter
andra världskriget var det lika vanligt att kvinnorna samarbetade med män
som med kvinnor från andra partier därför att de efter kriget hade mindre
nytta av att särskilja sig från männen i riksdagsarbetet. Männen, och då sär-
skilt kamraterna på länsbänkarna, blev en maktresurs. Orsaken var att när
kvinnorna blev fler i riksdagen hade de större möjligheter att påverka politi-
ken och de hade också större möjligheter att övertala män att ta deras parti i
olika frågor.30

När riksdagskvinnorna samarbetade tog de ofta upp kvinnofrågor, fastän
de fick kämpa för att få företräda Sveriges kvinnor.31Redan pionjärerna steg
ofta upp i riksdagens talarstol i egenskap av att vara kvinnor. De ville före-
träda kvinnoopinionen, kvinnoorganisationerna eller kvinnosaken och vissa
såg det t.o.m. som sin skyldighet att bevaka kvinnointresset i riksdagen. Det
var inte endast då de samarbetade som de tog upp kvinnornas förhållanden i

30.  Jmf: Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 327.
31.  Jmf: Gunnel Karlsson, 1996.
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samhället. Det gjorde de både i riksdagsgrupperna, kammardebatterna och i
sina motioner. Det var oftast de borgerliga kvinnorna som i sitt motione-
rande ägnade sig åt kvinnofrågorna, även om socialisterna i synnerhet under
1940-talet var mycket aktiva inom området. Under mellankrigstiden mins-
kade stegvis kvinnornas arbete med kvinnofrågorna, men i slutet av andra
världskriget då välfärdsstaten skulle byggas ut ökade aktiviteten igen. Under
1950- och 1960-talen klingade återigen arbetet med dessa frågor av eftersom
kvinnorna som nämnts fick bättre strategier för att påverka kvinnofrågorna.
Det fanns inga större skillnader i omfattningen av de borgerliga och socialis-
tiska kvinnornas arbete med kvinnofrågorna i kamrarna och riksdagsgrup-
perna, men däremot var vissa kvinnor mer engagerade inom området än
andra. Exempelvis debatterade högerns Ebon Andersson, folkpartiets Kerstin
Hesselgren, bondeförbundets Gärda Svensson, socialdemokraternas Nancy
Eriksson och kommunisternas Gerda Nilsson ofta kvinnofrågor.

Ett sätt att ekonomisera sina maktresurser är alltså att byta kostsamma
resurser mot mindre kostsamma, medan en annan metod är att försöka sprida
ideologier och skapa legitimitet för sin politik.32 Som beskrevs i inledningen
etablerades Sveriges kvinnor som väljargrupp under 1930-talet och kvinnoväl-
jarna blev en maktresurs för kvinnorörelsen. Genom att använda sig av kvin-
noopinionen och kvinnorörelsen som argument i debatterna försökte
riksdagskvinnorna skapa legitimitet för att företräda Sveriges kvinnor och
genom att göra sig till språkrör för kvinnorna blev också kvinnoopinionen så
småningom en maktresurs. Det berodde på att männen började uppfatta riks-
dagskvinnorna som legitima företrädare för Sveriges kvinnor. De menade att
riksdagen, framför allt i kvinnofrågorna, måste ta hänsyn till kvinnoopinio-
nen och när riksdagskvinnorna åberopade kvinnorörelsen i debatterna tycks
det med tiden ha blivit accepterat som ett legitimt argument hos männen.
Kvinnoopinionen blev utifrån den tredje maktdimensionen en viktig symbol
för riksdagskvinnorna i deras politiska strävanden under 1960-talet. Om
kvinnoparlamentarikerna sedan representerade de kvinnliga väljarna bättre än
männen gjorde, som Lena Wängnerud menar att dagens riksdagskvinnor gör,
är omöjligt att svara på. Klart är dock att tvåkammarriksdagens kvinnor för-
sökte integrera kvinnofrågorna i politiken och de försökte också företräda
kvinnoorganisationerna i riksdagen.

Riksdagskvinnornas syn på kvinnofrågorna var dock mycket skiftande.
Många av de borgerliga och en och annan socialdemokrat oavsett invalspe-
riod menade att riksdagskvinnornas stora intresse för kvinnofrågor var en
återvändsgränd av den anledning att när dessa frågor delegerades till dem
lämnade männen frågorna åt sitt öde och därigenom minskade påverkans-

32.  Walter Korpi, 1989, s 108.
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möjligheterna. Några andra menade att det inte var så märkvärdigt att kvin-
norna ägnade sig åt kvinnofrågor därför att de var angelägna för just dem.
Kvinnorna hade den viktiga uppgiften att kontrollera hur politikerna hand-
skades med kvinnofrågorna och borde dessutom förbättra förhållandena för
andra kvinnor i samhället. Riksdagskvinnorna såg det som sin plikt att arbeta
för kvinnosaken och uppfattade det som att de hade möjlighet till en reell
kontrollerande närvaro. De senare invalda socialdemokratiska kvinnorna såg
inte heller någon risk i att ägna sig åt frågor utan valde tvärtom tidigt att
engagera sig i det som kom att bli jämställdhetspolitik. De var antagligen
inspirerade av könsrollsdebatten som föddes i början av 1960-talet och knöt
kvinnors underordning till kulturella konstruktioner snarare än till biologi
och sexualitet.33

Slutligen bör påpekas att det inte endast är grupper som kan påverka i
politiken utan också enskilda individer. Vissa personer besitter ett stort mått
av individuella maktresurser eftersom de har förmågan att samla och mobili-
sera andra aktörer för att förändra i politiken.34 Vi har t.ex. i avsnittet om
riksdagskvinnornas samarbetsformer sett att vissa var mer betydelsefulla för
samarbete än andra. Under tiden fram till 1945 fanns det en grupp kvinnor,
där ibland Kerstin Hesselgren, som kunde samla kvinnorna i riksdagen för
gemensamma aktioner, medan det efter andra världskriget fanns en större
grupp kvinnor från samtliga partier utom kommunisterna som mobiliserade
kvinnosamarbetet. Dessa kvinnor var ofta framträdande kvinnor i kvinnorö-
relsen och/eller i riksdagen. Ett sentida exempel på en alliansskapare är riks-
dagens talman åren 1994–2002, socialdemokraten Birgitta Dahl. Under 1990-
talet försökte hon från sin position exempelvis samla kvinnorna i riksdagen
för bättre arbetsförhållandena i politiken.35

Walter Korpi definierar maktresurser som egenskaper, förmågor eller
medel hos aktörer som kan belöna eller bestraffa andra aktörer. Det är alltså
ett förhållande mellan aktörer. Han beskriver emellertid också aktörers kun-
skap och utbildning som maktresurser.36 Jag skulle vilja lyfta fram kvinnornas
utbildning och andra kunskaper, deras individuella maktresurser. Riksdags-
kvinnorna hämmades av politikens makt- och genusstrukturer, men de hade
eller utvecklade individuella maktresurser för att på lång sikt förändra genus-
strukturen i riksdagen. Enligt egen utsago var de flesta uppvuxna i hem där

33.  Jmf: Yvonne Hirdman, 2001, s 157; Christina Florin & Bengt Nilsson, 2000, s 36.
34.  Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 324.
35.  Mercedes Mateo Diaz, 2002, s 324. Se t.ex: Jämställdhet – en modesak eller ett ständigt

pågående arbete? Talmannens nätverk åren 1995–2002, Sveriges riksdag 2002.
36.  Walter Korpi, 1989, s 95f. Korpi använder begreppet ”humankapital”, men för att und-

vika förväxlingar med sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieus teorier 
använder jag istället begreppet individuella maktresurser.
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politik var en del av familjelivet. I många av familjerna fanns ett politiskt
intresse, flera kvinnor hade politiskt aktiva fäder och en stor del av dem hade
dessutom nära släktingar i Sveriges politiska toppskikt. Kvinnorna hade för-
utom detta i regel en gedigen formell utbildning bakom sig innan invalet i
riksdagen.37 De hade därtill i allmänhet yrkeserfarenheter, ofta som lärare
eller tjänsteman i allmän tjänst. Kvinnorna var alltså tvungna att ha omfat-
tande individuella maktresurser för att lyckas i det politiska arbetet.

För att göra sig gällande i den manliga maktsfären skaffade sig kvinnorna
även politiska kunskaper i partiernas kvinnoorganisationer, men likaledes i de
opolitiska kvinnoorganisationerna. Vid den Kvinnliga medborgarskolan på
Fogelstad, som bildades i början av 1925, studerade exempelvis några blivande
riksdagskvinnor medborgarkunskap för att kunna ta aktiv del i politiken.38

De införskaffade viktig politisk kompetens i dessa föreningar som de inte
kunde få i partiernas manligt dominerade huvudorganisationer eller i lokal-
politiken. Innan andra världskriget var det oftast kvinnorörelsens frontfigurer
som hade framträdande roller i riksdagen och de hade i kvinnorörelsen lyck-
ats skaffa sig stor politisk kompetens. Riksdagskvinnorna passade inte in i bil-
den av en riksdagsledamot och fick alltså kompensera det på flera sätt.

Genom att helt koncentrera sig på det politiska arbetet samlade många
kvinnor på sig erfarenheter som kom att vara till nytta för dem i karriären. Vi
har också sett att det var de socialdemokratiska kvinnorna, som kanske hade
de sämsta förutsättningarna att lyckas i politiken, som främst meriterade sig
till riksdagsuppdraget genom att arbeta som yrkespolitiker. Det var följaktli-
gen i partiernas huvudorganisationer eller i lokalpolitiken kvinnorna lärde sig
handskas med de manliga politikerna. Socialdemokraterna kom från en lägre
social bakgrund, hade sämre utbildning och förvärvsarbetade i mindre grad
än de övriga riksdagskvinnorna. De hade alltså ingen självklar plats i offent-
ligheten och måste kompensera detta med att utbilda sig (i högre grad än
männen i sitt parti) och arbeta inom lokalpolitiken för att accepteras och kva-
lificera sig för ett riksdagsuppdrag. Annorlunda förhåller det sig med de fåtal
kvinnor som inte hade några politiska uppdrag bakom sig vid inträdet i riks-
dagen. De var främst ett par högt utbildade liberaler eller folkpartister med
högstatusyrken och kontakter i den politiska eliten.

Kvinnorna i riksdagen erinrade sig i intervjuerna också om det stöd de
fått framför allt av kvinnorna i sin kvinnoklubb och i sitt distrikt på sin väg in
i riksdagen. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund menade i slutet av
1960-talet i en debattskrift, att det var kvinnoklubbarnas och kvinnodistrik-
tens uppslutning kring de kvinnliga kandidaterna som gjorde det möjligt för

37.  Jmf: Alison Mackinnon, 1997, s 221.
38.  Lena Eskilsson, 1991, s 146.
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de socialdemokratiska kvinnorna att ta plats i riksdagen.39 Väl i riksdagen
kände de ett ansvar för, men dessutom ett stort stöd från väljarna i valkret-
sen.40Riksdagskvinnorna lyfte i intervjuerna fram de personliga kontakterna
speciellt med de kvinnliga väljarna i valkretsen som en mycket angelägen
resurs för dem eftersom de kände sig uppskattade och viktiga när människor
vände sig till dem med sina problem. Därutöver hade de användning av väl-
jarnas brev och samtal som argument i de politiska debatterna. Riksdagskvin-
norna uppfattades som viktiga kanaler in i makten av väljarna, men även av
de olika kvinnoorganisationernas medlemmar.41 De vände sig till riksdags-
kvinnorna med sina frågor och förslag och på sikt blev kontakterna med väl-
jarna en maktresurs för riksdagens kvinnor.

Från isolering till integrering

Sammanfattningsvis vill jag knyta an till begreppen isolering och integrering
som används i avhandlingens huvudtitel. I avhandlingen relaterades rötterna
till riksdagskvinnornas politiska handlande till det svenska samhällets utveck-
ling under perioden 1922–70. När riksdagen först öppnades för kvinnliga
ledamöter marginaliserades och isolerades de av de manligt präglade makt-
strukturerna. Pionjärkvinnorna bröt riksdagens genusstruktur enbart genom
att de var kvinnor och politiker, men de inordnades emellertid i riksdagens
genusordning. Männen släppte inte in kvinnorna i riksdagens arbete på
samma villkor som nyinvalda män utan kvinnorna fick arbeta hårdare och
längre för sina uppdrag. De flesta av pionjärkvinnorna ägnade sig åt kvinno-
frågor eftersom de menade att det var där de kunde göra störst nytta och
fastän flera av dem inte uteslutande ville ägna sig åt kvinnofrågorna var det
ändå dessa frågor de framför allt kom att bevaka. Männen var i sin tur inte
särskilt intresserade av de frågor kvinnorna kom att arbeta med fram till 1940-
talet. I kamrarnas debatter talade i regel kvinnorna endast till varandra och
männen kommenterade sällan vad de sade, men när de kommenterade kvin-
nornas debattinlägg påpekade de inte sällan att riksdagskvinnorna inte var
representativa eller legitima företrädare för Sveriges kvinnor.

39.  Gunnel Karlsson, 1996, s 149.
40.  Jmf: Per-Anders Roth, Riket, valkretsen och hemkommunen. Lokal och regional representa-

tion i den svenska riksdagens sista andra kammare 1969, Göteborg 1996, s 217–222; Ann-
Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, 2002, s 167–171.

41.  Jmf: Bengt Nilsson, 1996, s 100f.
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De svenska kvinnornas livsmönster förändrades mellan 1922 och 1970
eftersom utbildningsnivån bland dem förbättrades och de tog också ett steg
in på arbetsmarknaden. De hade dock svårt att kombinera yrkesrollen med
hem och familj. Riksdagskvinnorna var välutbildade och hade innan invalet i
riksdagen lönearbetat i hög grad, men de hade en högre utbildningsnivå och
en annorlunda yrkesstruktur än Sveriges övriga kvinnor. Riksdagskvinnornas
situation liknade dock de övriga svenska kvinnornas därför att också de hin-
drades i sin offentliga roll. Det var svårt för dem att kombinera familj med
politiskt arbete och politiska uppdrag.

Kvinnorna var begränsade av riksdagens genusordning, men några
kunde ändå rucka på de strukturella förhållandena. De strävade efter att ingå
i riksdagens arbete och uppdelningen mellan hårda och mjuka, eller manliga
och kvinnliga, politikområden i riksdagen gav förutsättningar för kvinnornas
integration. Vissa av de kvinnliga aktörerna bröt isoleringen genom att agera
kollektivt och deras arbete med kvinnofrågorna skänkte så småningom legiti-
mitet i riksdagens arbete. De utvecklade kanaler för att verka för sina intres-
sen och de använde sig av varandra för att förankra sina förslag. Den
historiska forskningen har visat att de svenska kvinnorna fick sitt politiska
genombrott under 1930-talet av den orsaken att kvinnoväljarna blev en makt-
resurs för kvinnopolitikerna när folkhemspolitiken växte fram. Min slutsats
är att kvinnorna fick sitt politiska genombrott i riksdagen senare då det tog
längre tid för dem att etablera sig där. Det var först under efterkrigstiden de
utökade sina intresseområden och utmanade genusstrukturen i riksdagen.
Initialt reagerade männen negativt. Kvinnorna införlivades dock så små-
ningom i riksdagens och riksdagsgruppernas arbete och fick då uppdrag.
Många invaldes t.ex. i ett av riksdagens viktigaste utskott, statsutskottet.
Riksdagsmännen släppte in kvinnorna i politiken och kvinnorna började
samarbeta med män i allt högre grad. I slutet av undersökningsperioden blev
kvinnorna följaktligen alltmer integrerade i riksdagens utskott, kamrar samt
partigrupper och det visar att riksdagen moderniserades och demokratisera-
des liksom samhället i stort. Genom hårt arbete tog sig kvinnorna in i riksda-
gens arbete, men de stora framgångarna kom dock först under 1970-talet då
kvinnorna hade medgång i sina politiska strävanden och kvinnorepresentatio-
nen avsevärt ökade. Riksdagskvinnorna menade dessutom att de fick lättare
att samarbeta igen och det var även under 1970-talet kön som kategori inte-
grerades i politiken och fick status av ett generellt intresse.42

42.  Helga Maria Hernes, 1987, s 22, 36.
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När Kerstin Hesselgren första gången skulle stiga in i riksdagen betrakta-
des hon som en besökare, men hon tog sig genom hårt arbete och samverkan
med andra kvinnor in i riksdagens arbete. Hennes efterföljare hade inte lika
besvärligt att ta sig in i riksdagen. Nära femtio år senare, i och med 1968 års
andrakammarval, invaldes en stor skara nya kvinnor. I den socialdemokra-
tiska partigruppen började exempelvis medlemmarna i den unga gruppen
snabbt göra sig hörda och dessa aktiva och ibland oppositionella kvinnor
hade betydligt större framgångar i politiken. De gjorde politisk karriär och
uppbar så småningom viktiga uppdrag. Birgitta Dahl blev minister och avslu-
tade sin politiska karriär som talman i riksdagen, det högsta politiska uppdra-
get i Sverige. Hennes partikamrat Anita Gradin blev också statsråd och med
tiden utsågs hon till ett av Europas mest inflytelserika politiska uppdrag när
hon blev en av Europeiska unionens kommissionärer.
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SUMMARY

From Isolation to Integration:
A Collective Biographic Study of the Female Members of the Swe-
dish Riksdag during the Bicameral Parliamentary Period 1992–1970

Sweden was the last of the Nordic countries to introduce universal and equal
suffrage. After the first democratic parliamentary elections in 1921 five
women got seats in the Riksdag. In the Riksdag of 1922 the Liberal Coalition
Party, the Conservative Party and the Social Democratic Party were repre-
sented by female members. 50 years then passed before the women’s represen-
tation had grown to barely fifteen percent in the Swedish Riksdag.

After decades of political struggle Swedish women attained political suf-
frage and the right to be elected to the Riksdag. Their hopes for a rapid polit-
ical breakthrough were however shattered. They found it difficult to enter
into politics and the male politicians effectively kept them out. Their struggle
for being allowed to participate in politics now assumed a different form
from the one used in the struggle for suffrage. Swedish women came to initi-
ate their long struggle for attaining power and influence in politics.

The present study is focused on the female politicians as agents, those
who climbed up through the power structures, those who were elected to
political positions of trust, and those who managed to pursue political issues
in the male-dominated environment. The overall aim of the study is to inves-
tigate the roots of the female Riksdag members’ political actions and their
ability to act strategically and purposefully in order to acquire power in the
Swedish bicameral Riksdag. By writing a collective biography of the female
Riksdag members I have studied how the individual female politicians
advanced in their careers and explained the changes over time. What strate-
gies did they use to attain power and influence? Were there any similarities or
differences between the female members from the different political parties?
Are they female parliamentary members different from the men in the Riks-
dag?
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Four problem areas were studied. The female parliamentary members’
backgrounds and career routes were mapped out. A quantitative study was
made in which all the 137 women who were members of the Riksdag during
the years 1922–1970 were studied. The women in the five different parliamen-
tary parties (the Communist Party, The Social Democrats, the Agrarian Party,
the Liberal party, and the Conservative Party) were compared with each other
and the women with the men. The gender structure in the Riksdag was inves-
tigated in this way. Furthermore the women’s work in the Riksdag was stud-
ied with the aid of the parliamentary publications and the material of the
parliamentary groups. The political interests of the female parliamentary
members were studied and their political work was inserted in the general
political context. The third area was a study of the cooperation among the
female parliamentary members and whether they on some occasions collabo-
rated in order to promote common women’s interests and also whether there
were women in The Riksdag who worked and cooperated in order to level
out the gender differences in society. Parliamentary members’ bills were uti-
lised in this part of the investigation together with material from the women’s
associations of the different parties. Finally the female parliamentary mem-
bers’ opinions of parliamentary and party work have been studied with the
aid of interviews and autobiographies. I studied how the female parliamen-
tary members looked upon themselves and their political reality and how
they looked upon their work and party colleagues in the Riksdag.

From isolation to integration

When the Riksdag was first opened to female members the structures mar-
ginalized and isolated them. The men did not admit them into the work of
the Riksdag on the same conditions. The lives of Swedish women changed
during the period of investigation. The level of education improved and they
started entering the labour market. The female parliamentary members also
took part in this development. They were however obstructed in their politi-
cal role, since it was difficult for them to combine their responsibility for
their families with politics. The women were restricted by the gender order of
the Riksdag, but some agents could still modify the structural conditions.
Some of the female agents broke their isolation by acting collectively. Their
work on the women’s issues gave them legitimacy in time. They acquired
channels in order to work for their interests and they used each other to gain
support for their proposals. They widened their areas of interest and in time
they managed to take part in the work of the committees and parliamentary
groups. They were then rewarded with assignments. The male parliamentary
members admitted the female members into politics. They also started coop-
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erating with the men to an increasingly high degree. At the end of the period
of investigation the female members became more and more integrated in the
work of the Riksdag. This shows that the Riksdag was modernised and made
more democratic. The great usefulness of the female parliamentary members’
work did not manifest itself however until the 1970s, when the integration
continued and the women were very successful in their political endeavours
and women’s representation increased considerably.

Female agents in male power structures

A majority of the women who were elected to the Riksdag during the bicam-
eral period were Social Democrats. The party had the most seats in the Riks-
dag and a larger women’s representation. Political structures such as the
method of election have proved to be very important for the women’s repre-
sentation, which partly explains the larger women’s representation among the
Social Democrats. The party had more seats to spare for women in the con-
stituencies. The indirect election method of the Upper House also disfa-
voured the women, while the Lower Chamber’s proportional election with
party lists made it easier for them to get a seat. In addition socialist parties in
Europe could more easily accept female politicians because of their equalitar-
ian ideals.

The women in the Riksdag came to a higher extent from urban areas
and they came more often from urban areas than the men. The parties had
more mandates in urban than in country areas, which made it feasible to put
women on their lists. The urban culture had also been more positive to
women, which had an effect on political life.

The women’s social background differed from that of the men. There
were many working-class children among the women, while there were far
fewer agrarian children. The explanation is probably that there were many
Social Democratic women and that women were more often elected from
urban areas. There was however an increase in children of public servants
among both women and men during the period of investigation.

In spite of everything the female parliamentary members were well edu-
cated. Their educational structure differed, however, from that of the male,
since they were better educated than their male colleagues. In addition they
were gradually better educated, but so were also the men of the Riksdag and
the population they represented. Female parliamentary members were often
well educated in both Europe and North America. It was probably important
for women in particular to have a good education in order for them to assert
themselves in male-dominated politics.
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Up till 1970 a majority of the Swedish female parliamentary members
were gainfully employed. The largest group consisted of public servants. The
other large group consisted of employees in the private sector, for example
lawyers, physicians, journalists, trade union and political representatives. The
liberal and conservative women were employed to a higher extent. Public
servants and specifically teachers were highly common among women in the
Swedish Riksdag just as among female parliamentarians in other countries. It
was probably easier for a teacher to assume the role of politician.

The occupational structure among the Swedish female parliamentary
members differed however from that of the male members. The number of
professional politicians increased the most in the Swedish Riksdag during the
bicameral period while the number of workers and agrarians decreased. This
development is not discernible among the women. The proportion of work-
ers and agrarians was small among the women during the whole period, while
the number of higher public servants increased among both men and
women. A large proportion of the women were professional politicians.
Before 1945 they were in a clear majority in comparison with the men, who
however caught up with women after the war. Most of the female profes-
sional politicians were Social Democrats. These women had no self-evident
position in public life and had to compensate for this by educating them-
selves and working in local politics in order to qualify for the parliamentary
assignment.

It was not equally common for the women as for the men to qualify for
parliamentary assignments by means of positions of trust in municipal or
county council politics, neither in Sweden nor in Europe or North America.
It was chiefly the women in the Liberal Party that had had no previous party
political assignment in the Swedish Riksdag. They had a freer position in the
political recruitment system because of their background. To assert them-
selves in the male power sphere women acquired political experience in the
women’s associations of the parties, which was the most common route to
The Riksdag.

Having arrived in the Riksdag women did not really fit into the struc-
ture. They were older than the men. Partly for this reason their chances of
making a parliamentary career decreased. Fewer women than men advanced
in the committee hierarchy, fewer advanced in the prestigious Upper Cham-
ber, and fewer were elected to powerful positions in the parliamentary groups
of the parties.

Most of the women were placed in the less important temporary com-
mittees in their first committee placement up till 1945. Half of them got a
deputy seat. On the other hand, after the Second World War most got a seat
on the higher ranked permanent committees in their first placement. Then
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the majority of them got a deputy seat. In spite of everything a majority of
the women could look forward to advancing in the committee hierarchy dur-
ing the whole period. To a lesser extent than the men they were however
given permanent seats and those who got one had to wait longer. The recruit-
ment system obstructed the women. In addition most of them were placed
on committees dealing with social, cultural, civil law or educational issues.
After the Second World War their committee recruitment increased. Many
were for example placed on the very important Standing Committee of Sup-
ply (roughly the Standing Committee on Finance). The two logics of the
gender system thus asserted themselves in the committee placement. The
women had to wait longer than the men before advancing in the committee
hierarchy. Therefor they found it difficult to assert themselves in the impor-
tant power centres of the Riksdag. A few women had seats on the governing
bodies of the committees and in addition only seventeen women had seats on
the important executive councils of the party groups.

In the parliamentary work the women also behaved differently. They
were less active than the men in the chamber debates. They also interpellated
less frequently. There were in this respect small differences among the differ-
ent parties. During the whole period the Social democratic women were
however the least active. In the course of the period the women became how-
ever more active and also asserted themselves more naturally in the debates.
More commonly the number of women increased in the negotiations. They
quite simply became more integrated in the work of the Riksdag.

In order to compensate for the male power structures the introduction of
bills and the chamber activities became important for the women. With a few
exceptional years the liberal and conservative women were above all the most
active ones. The introduction of bills became an important female method of
trying to influence politics. When they introduced bills, these chiefly dealt
with social and labour market policies up till the end of the Second World
War. In the labour market policies the issue of wages and salaries was most
frequent. The socialist women more often introduced bills on family and
social policies and the liberal and conservative ones were often concerned
with wages and salaries. After the Second World War their areas of interest
had become more numerous, even if social and educational policies were
most important. Labour market and pay issues came second. After the Sec-
ond World War there was no special socialist area of interest in the introduc-
tion of bills, while the liberal and conservative women had many, the most
important of which were education. During the 1960s family issues, which
before the Second World War had been an area of interest among the socialist
women, also became a liberal and conservative area of interest. The labour
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marked and pay policies were political areas that both the liberal/conservative
and the socialist women were greatly interested in up till the 1940s, when the
health care issues also came into the picture. During the 1950s the women’s
interest also came to include social policies.

In the chamber debates the women addressed more areas than in their
introduction of bills, but here too their work was dominated by the issues of
the labour market, salaries and wages, social policies and law. From the 1940s
and onwards the women often dealt with child and adolescent issues. The
female parliamentary members widened their work in the chambers after the
Second World War, but social policies, wages/salaries, legal matters and the
labour market were still the foremost issues. In the 1960s it became common
for them to discuss culture, leisure and handicap issues. However, educational
policies were the area that they devoted most of their time to. The women
followed the domestic political debate in Sweden but often added a feminist
perspective.

The female parliamentary members had a wider political repertory in the
work of their parliamentary groups than they had in the chambers and a
much wider repertory than in their introduction of bills. The parliamentary
groups disciplined their members, which probably had a restrictive effect. It
was welfare (incorporating education, public health, unemployment and
labour relations) that they devoted most of their time to, and here the gender
order thus asserted itself.

Only seventeen women had seat on the executive councils of the party
groups up till 1970. Their under representation in these groups also limited
their power in the Riksdag. But the women also became more active in their
parliamentary groups. They often supported each other in the work of the
parliamentary groups. They who were elected to the Riksdag in the late
1960s, especially the Social Democrats, asserted themselves to a great extent
already during their first years in the parliamentary group.

The women seem to have been treated well in the Riksdag. Most of
them remember feeling respected. Another group thought however that in
time they got used to handling the male-dominated politics. They also had to
work harder in order to be successful. In order to make a career in the Riks-
dag a woman had to take a great part in the work. Then she might be
rewarded with a permanent seat on a permanent committee and in excep-
tional cases be later elected deputy chair or chair of a committee, but only
after many years. After the Second World War more women had prominent
roles in the Riksdag and they were not only the leading persons in the
women’s movement as had been the case before 1945. They qualified however
for their assignments in the same way as before the war.
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The women in the Riksdag thought that they had advanced in politics
by working hard and being well read. In addition they used their party col-
leagues in order to gain support for their proposals. When the power struc-
tures hampered them, they blamed themselves however for their failures. The
women who were elected to the Riksdag during the 1920s and 1930s were not
able to follow the recipe for success. They had however their female col-
leagues and used them often in their work. Their successors worked hard and
purposefully but were not rewarded to the same extent as their male col-
leagues.

In their private lives the female parliamentary members were also ham-
pered by the gender structure. They were not able to devote themselves to
their families and friends to the extent that they wanted and they were tor-
mented by a bad conscience for not fulfilling their duties as friends, daugh-
ters, wives and mothers. With the aid of friends and relatives they managed
to combine their family lives with their public roles. Despite the fact that the
women most often had families and children they had to count on sacrificing
a large part of their private lives for politics. There were not able however to
devote themselves to their parliamentary assignments in the same way as a
man because of the gender division of labour.

Female power resources

The women supported each other in the parliamentary groups. It was also
very common for them to support each other in the parliamentary debates
irrespective of their party habitat. In order to influence parliamentary policies
they had to unite. The women thus for a long time had great use of their
female colleagues within as well as outside the parties. Their cooperation in
the introduction of bills was also considerable. The cooperation was extensive
before 1945, but decreased afterwards. When they introduced bills these were
more often located on the right wing-left wing scale than in the respective lib-
eral/conservative and socialist camps up till the end of the 1960s. By cooper-
ating in the party groups, in the chambers, and in introducing bills within
the parties as well as across party lines they mobilised a power resource. Their
endeavours to create alliances in the group in the Riksdag created a power
resource through which they were able to promote common women’s inter-
ests. During the 1960s bloc politics began to assert itself, and the women were
influenced by the development. Gradually they supported each other more
and more seldom, and in the 1960s this came to be very uncommon.
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The issues that the women were able to cooperate about during the
interwar period were labour market and pay issues. During the Second World
War social and health care policies were added to the common women’s inter-
est. There was a tangible element of women’s aspects in their cooperation up
till the end of the war. After the Second World War the women’s aspects
became less prominent. After the war educational policies became the most
important common women’s interest, but social policies were also important.

The women cooperated across party lines for a long time in order to
level out the gender differences in society. At the end of the period the coop-
eration flagged, however, and found other channels. The women acquired
other power resources. They got more scope and opportunities for exercising
influence in their party groups and they did not have to cooperate with other
women in order to enforce their demands. The social democrats in particular
had great opportunities for exercising influence, since they met the represent-
atives of the Government in their party group. The Social Democratic
women also got a ”woman-friendly” cabinet minister in the family minister
Ulla Lindström. During the 1950s the women’s issues began to be integrated
in the work of the parties and in the corporate system. Women also went out-
side the formal political channels in order to exercise influence.

The female parliamentary members thus often addressed women’s issues.
But they had to struggle to be allowed to represent Sweden’s women. By mak-
ing itself a mouthpiece for the women in the Riksdag the female opinion
gradually became a power resource. The women’s views of the women’s issues
were however highly varied. Irrespective of the election period many of the
women thought that their great interest in women’s issues was a deadlock.
When these issues were delegated to the women, the men left them to their
fate. Some thought that women took an interest in women’s issues simply
because these were important precisely to themselves. The social democratic
women who were elected later chose instead at an early stage to get involved
in what were later to become equality policies.

The male parliamentary members usually had a positive attitude to the
women. For a long time they displayed however a tepid interest in the
women’s work. Some of them thought however that the Riksdag must show
consideration for the female opinion in above all the women’s issues. During
the whole period the women had difficulties in defining the political prob-
lems in the women’s issues. There was always some interest that was more
important than the women’s interest according to the men. In time however
the female parliamentary members sought help from male members when
introducing bills in The Riksdag. The men became a channel to power.
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The female parliamentary members were hampered by the power and
gender structures of politics, but they also had and acquired individual power
resources in order to get out of and in the long run change the gender struc-
ture in the Riksdag. Many women had personal ties to the political elite in
Sweden. As mentioned above they also generally had a solid education. By
wholly concentrating on the political work many women also gathered
important knowledge. We have also seen that it was the Social Democratic
women that primarily qualified for the parliamentary assignment by working
as professional politicians. It was also there that they learned to handle the
male politicians. They also acquired important experiences in the women’s
associations of the parties and in non-political women’s organisations that
they could later on make use of in the male-dominated politics. The personal
contacts with the voters and especially the female voters were also a very
important resource for the women.
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Bilaga 1

Tabell 11: Riksdagskvinnorna fördelade efter civilstånd och parti under perioden 
1922–45 och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen. Ledamöter och valkretsar 1867–1970,
band 1–5, Stockholm 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

Tabell 12: Riksdagskvinnorna fördelade efter antal barn och parti perioden 1922–45 
och 1946–70

Källa: Bearbetade uppgifter från: Tvåkammarriksdagen. Ledamöter och valkretsar 1867–1970,
band 1–5, Stockholm 1985–1992.
Anmärkning: Perioden 1922–70: n: 137.

Period 1922–1945 n: 39 1946–1970 n: 98 
Parti Ogift Gift Skild Änka Ogift Gift Skild Änka 
Bondeförbundet 0 1 0 0 1 4 0 0 
Högern 2 2 0 0 6 13 0 1 
Kommunisterna 0 2 0 0 0 3 0 0 
Liberalerna/folkpartiet 3 4 0 0 7 11 0 1 
Socialdemokraterna 5 18 1 1 7 34 6 4 
Totalt 10 27 1 1 21 65 6 6 
% 26 69 3 3 21 66 6 6 

Period 1922–1945  n: 39 1946–1970  n: 98
Parti Barnlös Ett Två Tre Fyra till sex Barnlös Ett Två Tre Fyra till sex
Bondeförbundet 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 
Högern 3 1 0 0 0 9 2 5 2 2 
Kommunisterna 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 
Liberalerna 3 0 1 2 1 8 1 0 6 4 
Socialdemokraterna 10 8 3 4 0 14 14 10 9 4 
Totalt 16 11 4 7 1 33 18 19 18 10 
% 41 28 10 18 3 34 18 19 18 10 
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Bilaga 2

Riksdagsledamöternas utbildning

1. Studentexamen. 2. Akademisk examen. 3. Högre akademisk examen (doktors- och
licentiatexamen). 4. Officersutbildning. 5. Ingenjörs-, agronom-, folkskollärar- m.fl.
examina. 6. Diverse lägre examina. (t.ex. lägre teknisk eller handelsutbildning,
underofficersutbildning, genomgången lantmanna- eller folkhögskola).

Riksdagsledamöternas utbildningsnivå

1. Universitetsnivå: Påbörjade studier eller avlagda examina vid fakulteter eller fack-
högskolor såsom handelshögskolor, tekniska högskolor, jordbrukshögskolor, skogs-
högskolor, gymnastiska centralinstitutet, socialinstitutet, högre flickskoleseminarium
(högre lärarinneseminarium) och officersutbildning. 2. Studentexamens- och gymna-
sienivå: Påbörjade studier eller avlagda examina från gymnasium, sjuksköterskeskola,
tekniska elementarskola högre tekniskt läroverk, handelsinstitut, handelsgymnasium,
handelsläroverk, skolköksseminarium, bergsskola, folkskoleseminarium, småskolese-
minarium, statens polisskola, optikerskola och den som avlagt länsmansexamen eller
genomgått stationsskrivarkurs. 3. Realexamens- och realskolnivå: Påbörjade studier
eller avlagda examina från realskola, kommunal mellanskola, lägre läroverk, flick-
skola, navigationsskola, skogs- och sågverksskola, Betelseminariet, missionsskolan,
högre folkskolan, Kiruna praktiska yrkesskola och frälsningsarméns krigsskola. 4.
Folkhögskole- och yrkesskolnivå: Folkhögskola, yrkesskola, husmodersskola, han-
delsinstitut och handelsskola, underofficersutbildning, lantbruks- och lantmanna-
skola, genomgång av köpmannainstitutet för erhållande av köpmansbrev. 5.
Folkskolenivå: Folkskola, korrespondenskurser samt kortare kurser av olika slag t.ex.
vid Stockholms borgarskola.

Riksdagsledamöternas yrkesfördelning

Tjänstemän i allmän tjänst av högre grad

Förtroendemän och likställda
1. Civila: Hit har förts chefer för centrala ämbetsverk, landshövdingar, statssekrete-
rare, expeditionschefer, ambassadörer m.fl. Sköld och Halvarson har skilt ut statsrå-
den i en egen kategori men i denna studie finns alltså statsråden registrerade i denna
grupp. 2. Domare: Justitieråd, regeringsråd och hovrättspresidenter. 3. Officerare:
Från överstes rang och uppåt. 4. Biskopar.
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Övriga ämbets- och tjänstemän
Till denna kategori har tjänstemän förts som innehaft tjänster i den högre beford-
ringsgången som ofta krävt akademisk eller likvärdig utbildning. 5. Civila: Ämbets-
och tjänstemän inom statsdepartementen, de centrala verken med underlydande
regional- och lokalförvaltning samt landsstaten. Hit har också förts vissa kommunala
tjänstemän. 6. Domare: Revisionssekreterare, hovrättsråd och assessorer, häradshöv-
dingar, borgmästare och rådmän. 7. Officerare: Från överstelöjtnants grad och nedåt.
8. Präster: Domprostar, kyrkoherdar och komministrar. 9. Vetenskapsmän och lärare:
Vid högre undervisningsanstalter anställda vetenskapsmän och lärare. Professorer och
övriga lärare vid universitet och högskolor, lärare vid läroverk, seminarier, folkhög-
skolor och lantmannaskolor.

Tjänstemän i allmän tjänst av lägre grad

10. Folkskollärare: Småskollärarinnor, slöjdlärare, klockare. Hit har också rektorer
och överlärare med folkskollärarutbildning förts. 11. Övriga: Div. tjänstemän av lägre
grad. Lägre järnvägs-, post- och teletjänstemän. Vidare underofficerare, lotspersonal,
sjuksköterskor, kontorspersonal, vissa sjukkasse- och arbetsförmedlingstjänstemän,
vaktmästare, barnavårdsmän, poliser och fjärdingsmän m.fl.

Fria yrken

12. Advokater. 13. Läkare: Hit har både privatpraktiserande och offentligt anställda
läkare samt apotekare förts. 14. Tidningsmän och litteratörer. 15. Predikanter: Hit har
frikyrkopastorer förts. 16. Fackliga ombudsmän: Funktionärer inom fackliga organi-
sationer som förtroendemän, förbundsordförande och –sekreterare, direktörer och
kassörer. 17. Politiska ombudsmän: Funktionärer inom politiska organisationer som
sekreterare och partiombudsmän. Till denna grupp har även förts riksdagsmän som
varit engagerade av kommunala uppdrag, statliga utredningar och annan politisk
verksamhet och lämnat sin tidigare anställning.

Jordbruk med binäringar

18. Godsägare: Till godsägare har räknats innehavare eller brukare av herrgårdar och
stora jordbruk. 19. Övriga lantbrukare: Hit har även arrendatorer, småbrukare och
torpare förts. 20. Högre tjänstemän: Jordbruks förvaltare, jägmästare, konsulenter,
sekreterare och kamrerer vid hushållningssällskap samt högre tjänstemän inom jord-
brukarnas ekonomiska föreningsrörelse. 21. Lägre tjänstemän: Kronojägare, skogs-
vaktare och jordbruksinstruktörer. 22. Fiskare.

Handel, samfärdsel och industri

23. Större företagare: Chefer för och ägare av större företag, t.ex. bruksägare, grosshand-
lare, industriidkare, disponenter och direktörer, storbyggmästare, fabrikörer och större
handlare. 24. Mindre företagare: Hantverkare, handlande, byggmästare, buss- och
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och åkeriägare. 25. Högre tjänstemän: Kamrerer och kassörer vid banker och andra
företag, högre ingenjörer, ekonomi-, annons- och reklamchefer, vice verkställande
direktörer och funktionärer inom näringslivets organisationer m.fl. 26. Lägre tjänste-
män: Kontors- och butikspersonal, verkmästare och förmän.

Arbetare

27. I allmän tjänst: Hit har förts t.ex. stationskarlar, trafikbiträden, lokeldare, bank-
vakter, telearbetare och kommunalarbetare. 28. Industriarbetare. 29. Jordbruks- och
skogsarbetare.

Icke förvärvsarbetande

30. Icke förvärvsarbetande kvinnor.
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Politiska intresseområden

1. Bostadspolitik

2. Decentralisering

3. Ekonomi

4. Energipolitik

5. Familjepolitik

6. Fred- och internationella

7. Försvar

8. Ideologifrågor

9. Jordbruksfrågor

10. Jämställdhet (kvinnofrågor)

11. Kommunikationer

12. Konstitutionella frågor

13. Kultur- och fritid

14. Miljö

15. Näringspolitik

16. Rättsfrågor

17. Sjukvårdsfrågor

18. Skatter

19. Socialpolitik

20. Sysselsättning (arbetsmarknadspolitik)

21. Utbildningsfrågor

22. Utrikes- och säkerhetsfrågor

Wängnerud och Oskarson har utifrån Riksdagsundersökningen 1988 fört sam-
man olika intresseområden till ett 30-tal övergripande sakområden. De ovan
redovisade sakområdena är de mest nämnda i deras undersökning. Jag har i
min undersökning fört samman vissa intresseområden samt tillfört två, kon-
sument- och lönefrågor. Jag har också döpt om kategorierna jämställdhet till
kvinnofrågor och sysselsättning till arbetsmarknadspolitik.
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Bilaga 6

Intervjufrågor

1. Berätta om barndomen, uppväxtförhållanden, utbildningsväg och familjens
politiska aktivitet.

2. Var, när och hur vaknade det politiska intresset? Viken betydelse hade övriga
folkrörelser som nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och andra ideella fören-
ingar?

3. Var det någon speciell fråga, händelse eller upplevelse som ledde till val av parti?
4. Hur fungerade partiarbetet?
5. Uppdraget inom partiet. Hur såg vägen till riksdagen ut? Civilt arbete före,

under och efter riksdagstiden. Hur fungerade arbetet inom valkretsen? Användes
några speciella strategier för att ta sig in i riksdagen?

6. Kommentarer kring nomineringsförfarandet.
7. Hur länge varade riksdagsuppdraget? Några speciella politiska minnen.
8. Berätta om några politiska medarbetare och motståndare som har haft betydelse

för den egna politiska utvecklingen. Fanns det något politiskt nätverk i och
utom riksdagen samt hur och inom vilka verksamhetsområden samarbetade
denna grupp?

9. Hur var samarbetet med andra kvinnliga riksdagsledamöter och även manliga?
Stöttade de kvinnliga ledamöterna varandra i den manligt dominerade miljön
eller var det svårt att samarbeta? Motarbetade man t.o.m. varandra? Var det
någon skillnad mellan första och andra kammarens ledamöter samt mellan två-
kammar- och enkammarriksdagen? Var det några frågor som kvinnorna lättare
kunde samarbeta kring? Beskriv synen på s.k. kvinnofrågor, är det ett konstlat
begrepp eller var det så att kvinnorna fick ägna sig åt t.ex. sociala frågor? Fanns
det något motstånd från manliga eller andra kvinnliga ledamöter när det gäller
vissa frågor eller i allmänhet?

10. Beskriv riksdagsgruppens arbete. Fanns det någon möjlighet att påverka och
vilka strategier användes då?

11. Beskriv arbetet inom partiet. Hur var den enskildes möjligheter att påverka
utvecklingen och vilka strategier användes?

12. Beskriv arbetet i utskotten och övriga politiska organ.
13. Vilken är synen på kammarens arbete förr och nu?
14. Vilka viktiga frågor har engagerat? Vilka politiska frågor var de viktigaste under

riksdagstiden?
15. Fanns det frågor där det funnits möjligheter att påverka inriktningen?
16. Beskriv det politiska livet i riksdagen förr och nu.
17. Kommentera det s.k. politikerföraktet.
18. Vilken är inställningen till antalet riksdagsledamöter i dagens riksdag?
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19. Beskriv synen på kvotering vid fastställande av röstsedlarna och dagens inslag av
personval.

20. Beskriv riksdagen som arbetsplats.
21. Hur var riksdagsledamotens vardag? (bostadsförhållanden, arbetsförhållanden/

arbetsmiljön, resorna)
22. Hur gick det till att kombinera riksdagsledamotskapet och familjelivet?
23. Var riksdagstiden en givande period, politiskt och/eller personligt?
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Centerpartiets riksdagsgrupps förtroenderåds protokoll 1949–1958, Volym 1.
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Intervju med Håvik Doris, 17 oktober 1999, (RB).
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FK:s och AK:s protokoll 1923; FK:s och AK:s motioner 1923; Riksdagens skrivelser
1923.

FK:s protokoll och AK:s 1924; FK:s och AK:s motioner 1924.
FK:s och AK:s protokoll 1932; FK:s och AK:s motioner 1932.
FK:s och AK:s protokoll 1942; FK:s och AK:s motioner 1942.
FK:s och AK:s protokoll 1952.
FK:s och AK:s protokoll 1962.

Periodika

Budkavle till landsbygdens kvinnor
“SLKF har fått sin första riksdagsledamot“, i Budkavle till landsbygdens kvinnor

1945:1–2.

Hertha
“Kvinnorna inför årets riksdagsval“, i Hertha 1936:2.
“Riksdagskvinnorna mera med att avgöra ekonomiska och juridiska ting! Kvinnliga
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Möller“, i Medborgaren 1947:51–52.

Morgonbris
“25 år efteråt“, i Morgonbris 1947:2
“Det blir tomt efter Olivia i riksdagen“, i Morgonbris 1953:1.
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