
Rösträttskvinnorna trädde fram i historien i en period
som inrymmer den mest omvälvande politiska revolutio-
nen i vår tid, nämligen demokratiseringsprocessen i bör-
jan av 1900-talet. I den omvandlingen kom kvinnors poli-
tiska medborgarskap upp på dagordningen i och med att
ett stort antal politiskt intresserade kvinnor deltog i
offentligheten. Med politiken och rösträtten som redskap
skulle nya fält erövras. Politiken kunde bli en ny arena för
kvinnor där de kunde utöva påverkan på samhället.
Rösträttskvinnorna hade dock en farlig väg att beträda,
eftersom de genom sina handlingar utmanade en institu-
tion som männen behärskat i århundraden – staten – och
det komplicerade nätverk av makt om staten represente-
rade. Detta väckte vrede och hårt motstånd. Det gällde
därför att handla strategiskt och ta ett steg i sänder.

De kvinnor som ville utöka kvinnors politiska medbor-
garskap skapade en riksomfattande organisation –
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) –
och grundlade på det sättet en viktig politisk infrastruktur
för kommande kvinnorörelser. Rösträttskvinnornas kamp
för rösträtten pågick i cirka tjugo år – mellan 1902 och
1921. LKPR:s praktik avslöjar mycket om synen på röst-

rätten och valbarheten och visar att föreningen inte nöjde
sig med medborgarskap som status, d.v.s. ett formellt med-
borgarskap som innebar rätt att representeras och repre-
sentera. Landsföreningen ville möjliggöra ett aktivt med-
borgarskap för kvinnor. Ett sådant medborgarskap förut-
satte dock politisk socialisation och politiska kunskaper.

På sin väg för att bli accepterade som fullvärdiga med-
borgare gick kvinnorna in i redan befintliga offentliga
rum. De trädde t.ex. in i den borgerliga offentlighetens
debatter, tidningsdiskussioner och möteskultur. De med-
verkade i det stora socialpolitiska projekt som pågick
samtidigt med rösträttskampen, och de arbetade också
intensivt för att stärka kvinnornas inflytande över kom-
munalpolitiken. Men en stor del av arbetet kom att be-
drivas i egna politiska rum, där kvinnorna skapade sig ett
utrymme för att bedriva könspolitiska frågor och uppfost-
ran till medborgarskap. De aktiva i ledningen ville gärna
se hela rörelsen som ett stort bildningsprojekt för kvinnor.

Detta kapitel handlar om den sidan av rösträttskam-
pen – om den politiska utbildningen, dess syfte och hur
den genomfördes. Hur skulle kvinnor ta igen det för-
språng som männen redan hade fått genom århundraden
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av politisk dominans? Skälen till att kvinnor var ute-
stängda från politiken ansågs ligga i kvinnornas dåliga
kunskaper – inte bero på männens makt och överord-
ning. Om bara kvinnorna visade att de behärskade de
politiska spelreglerna så skulle rösträtten bli deras. Ut-
bildnings- och bildningsnivå betraktades gärna av samti-
dens ledande skikt som ett viktigt mått på politisk mog-
nad och samhällelig moral. Denna omognad kunde
avhjälpas med hjälp av bättre politisk bildning. Utbild-
ningen skulle ske på många olika sätt, bland annat genom
föredrag och möten och genom en omfattande kursverk-
samhet. Att få rösta var ju konkret att ”få röst” – att få
delta i ett offentligt samtal, att på sikt få föra dialog med
staten. Att få staten som samtalspartner var att tala med
”män som grupp” och kunna närma sig den efterlängtade
makten och få kommunicera med män på hög nivå.
Detta krävde övning och kunskaper som först skulle
praktiseras i de egna politiska rummen.

Det som skiljer sekelskiftets kvinnooffentlighet från
tidigare perioder är just mängden av kvinnor som börja-
de delta i det offentliga livet och lägga sig i det offentli-
ga samtalet. Det nya var också att kvinnor gick samman
i en egen massrörelse – att kvinnor talade för kvinnor.
Tidigare hade enskilda kvinnor kunnat göra sig hörda i
offentliga sammanhang, men nu uppstod en större rörel-
se med representanter från olika samhällsklasser och
skikt – fackliga, professionella, sociala, kulturella och
politiska grupperingar och organisationer. I den borger-
liga offentligheten vid sekelskiftet 1900 fanns plötsligt
ett stort antal talande och skrivande kvinnor: författare,
filantroper, lärarinnor, journalister, skolgrundare, reform-
vänner, politiker, fackliga ledare, föreningskvinnor och
socialarbetare. Alla talade de i offentligheten och hade
språket som arbetsredskap. Allt fler ställde krav på att
samhället skulle förändras och att kvinnor skulle få sam-
hälleliga befogenheter.

Den offentliga debatt som följde tyder på att struk-
turella förändringar i tiden hade skapat frustration kring

könens positioner. Det moderna samhällets framväxt
luckrade upp gamla lojalitetsband och omdefinierade
könens relationer till varandra. Nya genuskonstruktioner
blev nödvändiga. Rösträttsrörelsen med alla sina språk-
liga och kulturella uttryck och aktioner var en viktig del
i denna politiska och diskursiva omvandling. Här vill vi
analysera vad som utspelade sig i de nya politiska kvin-
norummen och vilka strategier rösträttskvinnorna använ-
de sig av för att ”få röst”.Vi vill även diskutera vilka femi-
nistiska konsekvenser rösträttskvinnornas agerande fick i
förlängningen. Hur utvecklades deras politiska medve-
tenhet och identitet under arbetet med rösträtten? 

Första steget – att organisera sig
Det var i vardagens slit som den politiska kulturen mani-
festerade sig. Till att börja med vill vi därför lyfta fram
rösträttskvinnornas organisationsbyggande som ett sätt
att skapa ett eget rum med sina speciella kännetecken.
Det gällde att få till stånd en infrastruktur som kunde
förena de rättrogna kvinnorna på olika orter till en fun-
gerande helhet. De behövde en samlande organisation,
och det blev landsföreningen LKPR. Verksamheten kräv-
de pengar, tid och kontakter. På några år fick de till stånd
den första kvinnliga massrörelsen, en landsomfattande
organisation som i vissa avseenden kan betecknas femi-
nistisk och som gick till attack mot mäns privilegier i
samhället. Tusentals kvinnor engagerade sig för rösträt-
ten och offrade år efter år av arbete för ”saken”. Det
tyder på ett omfattande och medvetet gräsrotsarbete –
en pedagogisk kampanj som saknade motstycke i kvin-
nornas tidigare politiska historia.

Även om det är svårt att finna den övergripande pla-
nen för hur organisationen LKPR var tänkt, ger det fakt-
iska innehållet i arbetet och resultatet ändå ett intryck av
att det fanns en medveten och effektiv strategi. Den soci-
ala rörelse som tog form för att förändra samhället och
vidga kvinnornas medborgarskap byggde på ett kollek-
tivt organiserat handlande. I det avseendet liknade rös-
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trättsrörelsen andra sociala rörelser.
Stockholm och Göteborg var först ut 1902 med loka-

la rösträttsföreningar, därefter kom landsföreningen till
stånd 1903, och sedan spred sig rörelsen under de när-
mast följande åren. När föreningen var som störst bestod
den av 217 lokalföreningar spridda över hela landet och
med en fungerande rösträttscentral i huvudstaden.
Medlemsantalet steg till cirka 17 000. Den omedelbara
orsaken – den tändande gnistan – för den svenska kvin-
noorganiseringen var en proposition i riksdagen som
föreslog att gifta män skulle få två röster i valen – en för
sig och en för sin hustru. Detta uppfattades som en
bekräftelse på att kvinnorna inte betraktades som själv-
ständiga individer eller medborgare utan bara som ett
bihang till mannen. Inspirationen till en rösträttsorgani-
sation kom också utifrån. Det blåste starka rösträttsvin-
dar i hela Europa, ja i hela världen, ungefär samtidigt.
LKPR hade ständig kontakt med den internationella
rösträttsrörelsen.

Det var för övrigt inte bara LKPR som hade kvinno-
rösträtten på sitt program – Fredrika Bremer-förbundet,
Vita Bandet, den socialdemokratiska kvinnorörelsen och
frisinnade grupper hade också lyft fram denna fråga i
olika sammanhang. Omkring 1907 tog också liberaler,
frisinnade och socialdemokrater upp kvinnorösträtten på
sina partiprogram och började lägga fram motioner i frå-
gan.

Modellen för organiserandet sökte de svenska pionjä-
rerna i folkrörelserna, som många av LKPR:s ledare följ-
de på nära håll genom sina överlappande medlemskap
och kontakter med partipampar, folkbildare och nykter-
hetsfolk, men också i den manliga rösträttsrörelsen.
Kanske valde rösträttskvinnorna folkrörelsernas modell
av taktiska skäl för att bli offentligt accepterade och
respekterade. Kanske valde de en möteskultur som
åtminstone de ledande rösträttskvinnorna kände till och
redan var inskolade i. Formerna för organisationsarbetet
var således likartade även om innehållet i mötena natur-

ligtvis blev annorlunda i ett kvinnopolitiskt samman-
hang. Det motstånd som de mötte från en stor del av
männen skapade också en speciell aktivistkultur i varda-
gens praktik. De brottades med problemen ur ett tydligt
underläge.

För att bygga upp en politisk rörelse erfordrades kun-
skaper i politiska ting, upplysningsverksamhet och idé-
spridning. Kvinnors ointresse och bristande bildning i
politiska spörsmål användes ofta av motståndarna som
ett argument för att kvinnor inte var mogna för politiskt
medborgarskap, men även rösträttsrörelsens egna ledare
föll ibland in i den retoriken. De ansåg sig ha fått upp-
draget att uppfostra sina medsystrar till politisk medve-
tenhet och medborgarskap. Kvinnorna måste lyftas och
”upplysningskurser hållas för att immunicera kvinnorna
mot de manliga åskådningarna” som en rösträttskvinna
uttryckte det.1 Och i organisationens cirkulär talas ofta
om okunnigheten som problem:

Kvinnornas intresse är på många håll vaket, de inse sin
okunnighet, och de ha god vilja att avhjälpa den, men
de behöva stödet av initiativ och vägledning.2

Hur skola vi kunna begära, att männen skola arbeta
för vår sak, då vi icke själva visa så mycken politisk
vakenhet att vi infinna oss på mötena?… Vi få icke nu
genom visad likgiltighet giva våra motståndare rätt i
påståendet, att kvinnorna själva icke önska rösträtt.
Det gäller nu att visa männen att våra 128 F.K.P.R.
med dess 11000 medlemmar icke äro döda siffror.3

Intet arbete under väntetiden, tills vi förvärvat politis-
ka rättigheter, har så stor framtidsbetydelse som det
socialpolitiska upplysningsarbetet bland kvinnorna.4

Dessa tre LKPR-citat handlar om kvinnornas politiska
omogenhet, ointresse och okunskap, fast på olika sätt.
Det var omdömen som inte helt saknade verklighetsför-
ankring, eftersom kvinnor i allmänhet saknade erfaren-
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heter från partipolitiskt arbete och deras valdeltagande i
kommunala val var lägre än mäns. Men den skillnad som
fanns mellan kvinnor och mäns valdeltagande kan för-
modligen bättre förklaras utifrån faktorer som röstvana,
ålder och ekonomi, än utifrån könstillhörighet. Rösträtts-
kvinnorna fick ständigt konfronteras med den här typen
av resonemang.

Mäns argument om kvinnors ointresse för politik syf-
tade till att få deras krav att framstå som orättmätiga,
men LKPR försökte bemöta angreppen genom att hän-
visa till sin existens. Det fanns tillräckligt många intres-
serade och engagerade i saken för att bilda en landsom-
fattande organisation för ändamålet. Associationer, folk-
rörelser och föreningar var ju det typiska uttrycket för
människor som ville visa allvaret med sina intressen och

nå sina uppsatta mål. LKPR pekade ständigt på sin natio-
nella utbredning och det stora antalet medlemmar.
Numerärens betydelse hävdades oavbrutet. Genom stora
och tidskrävande namninsamlingar, t.ex. masspetitionen
1906 och opinionsyttringen 1913, där LKPR lyckades
samla ihop över 142 000 respektive 351 000 namn, ville
landsföreningen visa på kvinnornas stora uppslutning
och intresse för kvinnorösträttsfrågans lösning. LKPR
blev på så sätt ett kvinnopolitiskt rum, vars storlek och
legitimitet inte kunde negligeras.

Andra steget: Att skapa en anda
Rörelsens aktioner är viktiga som analysobjekt, eftersom
de bidrog till att stärka enigheten inom organisationen.
Det gällde att åstadkomma en atmosfär som skulle stär-
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ka banden mellan medlemmarna. Själva rörelsemiljön
och rösträttsandan är därför viktiga om man vill förstå
varför kvinnorna engagerade sig och hur en kollektiv
identitet skapades. En viktig ingrediens var entusiasmen,
glöden, kampen för saken. Det handlade också om en
uppriktig vilja att ”väcka” kvinnor.

Rösträttsaktivisterna använde ofta ord och begrepp
som var hämtade ur väckelserörelsens vokabulär, när de
skulle beskriva sitt engagemang för rörelsen. De hade bli-
vit ”omvända”, de hade fått en ”kallelse”, de var ”väckta”,
de ”läste”, de ”predikade rösträtt”, de ”missionerade”, de
”vittnade”, eller de kunde rent av vara ”rösträttsapostlar”.
Det religiösa ordvalet hade ofta en ironisk udd som ska-
pade distans, men samtidigt signalerade det bibliska språ-
ket att de kände sig tillhöra en politisk trosåskådning, en

helhet som var något större än de enskilda delarna. Det
var en plikt att vända upp och ner på de invanda före-
ställningarna om vad som var politik, och de gamla insti-
tutionerna som höll kvinnorna tysta måste attackeras.
Det gällde att inte förtröttas trots alla motgångar: ”Ja, det
är bara att göra sig seg som gummi, outslitlig, hållbar för
järnklackstramp”, som en av aktivisterna säger.

Ibland var rösträttsagitatorernas språkbruk hämtat
från mer krigiska sammanhang. De var ute på ”krigar-
stråt”, de skulle ”gå i elden” eller de skulle ut och ”jaga”
anhängare, eller de kände sig som ”upptäcktsresande i en
urskog”, eller ”vi behöver en hel armé av talande tungor”
och liknande metaforer. Upplevelsen av att befinna sig i
ständig kamp gav en känsla av spänning; det rörde sig,
det hände något – de var aktörer i ett specifikt politiskt
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projekt som band dem samman. Det var ett projekt som
rösträttskvinnorna visste skulle bli historiskt. De var tröt-
ta på halvhet och kompromisser, de ville förändra och
åstadkomma något nytt. De var onekligen inne på områ-
den där det annars var den manliga identiteten som bru-
kade fira triumfer – frihetens, expansionens och offent-
lighetens arena. De rörde sig i manlighetens gränszoner
och den makten åtråddes.

Rösträtten och agitationen var det stora äventyret för
en del och blev nästan meningen med livet för somliga.
Det gällde t.ex. Ann Margret Holmgren, den radikala
adelsdamen och professorsfrun från Uppsala:

Jag lever bara i rösträtten, allt jag orkar, mitt i det
svåra arbetet med Kvinnornas rösträttsrörelsernas his-
toria till en Verdandibroschyr, som jag måste se tryckt
före riksdagens behandling och allra helst före cen-
tralstyrelsemötet.5

Det var Holmgren som genom sina tidiga resor grundla-
de infrastrukturen i föreningen, och hon var en av hjär-
norna bakom upplägget under de första åren när det
stora organisationsbyggandet pågick. Till en början hand-
lade föredragsresorna mest om att bilda föreningar, att
stärka föreningar och att värva medlemmar. Talen som
hölls var politiska och propagandistiska till sin karaktär.
Här kommer ett exempel på ett av Holmgrens tal som
var mer fokuserat på själva rösträtten än de föredrag som
senare kom att hållas i LKPR:s regi och som var mer
folkbildande till sin karaktär.

Ärade församling! Många bland Er ha säkert erfarit,
att när hjärtat är fullt av stora känslor eller oroliga
tankar tynga vårt sinne, så söker vi oss upp till
Skansens höjder. Där känner man sig som sluten i
moderliga armar vid furans sus eller vid den flam-
mande, värmande elden på härden. Vi här församlade
kvinnor, gamla och unga, fattiga och rika, ha mötts på

denna fosterländska plats för att räcka varandra han-
den och bilda kedja. Vi är uppfyllda av samma känsla
att hålla ihop i vår önskan att få skänka samhället våra
krafter och att få tjäna ett älskat fosterland, ställda
sida vid sida med mannen.

Vi bär lika tunga börder som våra bröder. Därför
känner vi oss lika behövliga och lika oumbärliga i
samhället som de, och därför längtar vi efter att få föra
in moderlighetens och ömhetens ande i det offentliga
livet som i det enskilda.

Vi vill bli fria från de band som binder våra händer,
så att Moder Svea måtte kunna bruka sina döttrars
såväl som sina söners alla krafter i den gemensamma
stora hushållningen. Låt oss i denna högtidliga stund
lova oss själva och varandra att troget och offervilligt
sträva mot vårt mål. Då skall också vi en gång kunna
fullgöra vår plikt som svenska medborgare. Leve vårt
fosterland, leve det!6

Förutom den nationalistiska och maternalistiska retori-
ken i detta propagandatal kan man lägga märke till den
predikande tonen och det bibliska språket i folkrörelse-
tappning. Att bli upptagen i gemenskapen var att gå
igenom samma ritualer som på ett nykterhetsmöte eller
ett bönemöte. Man skall räcka varandra handen, bilda
kedja, avge löften, lossa banden, offra sig och bejaka sina
känslor. Där finns också den svenska naturen med furans
sus och elden på härden och Skansen som ett litet
Sverige i miniatyr. Men när Holmgren skriver till sina
närmaste vänner i nätverket, framstår hon mer som järn-
lady än som väckelsepredikant. Nedan följer några
axplock ur typiska Holmgrenbrev, där hon predikar och
hamrar in gång på gång vad som måste göras. Lägg märke
till handlingskraften i rörelseverben:

Man måste inympa saken i var enda människa som
kan läsa innantill och allt det där inom två och en halv
månad!7 Vi måste smida och hamra på dessa (tid-
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ningarna) vid varje möjligt tillfälle för att få vår sak
populär i allmänna opinionen.8

Vi måste sjunga ut. Jag avsänder i dag min sjätte arti-
kel i ärendet till skilda tidningar. … Vi måste ligga i
och skriva allt vad tygen håller, anser jag.… Vi måste
väcka upp människorna.9

I många brev från Ann Margret Holmgren kom det
instruktioner om hur man som rösträttskvinna skulle
bete sig: hur man skulle tala, resa på bästa och billigaste
sätt, tigga pengar, sköta sin hälsa. ”Vi slita ihjäl oss”, säger
Holmgren liksom beklagande, men samtidigt var det just
det som var poängen med att vara aktivist. Det hårda
slitet, som det ständigt talas om, uttrycker den extrema
pliktkänsla och hårda arbetsdisciplin som ingick i den
politiska kulturen kring att vara en sann rösträttskvinna.
Det tunga arbetet var tillfredsställande i någon bemär-
kelse, eftersom det svetsade samman aktivisterna.

Glöd, kamp, hårt arbete och offer var några av hörn-
stenarna i rösträttsandan. Kärntruppen i rörelsen visade
på detta sätt upp sin elitposition gentemot de passiva,
som inte ställde upp tillräckligt, och aktivisterna definie-
rade sig som eliten. De kvinnor, som stod i ledningen och
som var behäftade med den rätta andan, kunde därför ta
sig friheten att tala för alla kvinnor.

Rösträttskvinnorna i ledningen hade ”förstått” hur det
hela hängde ihop med männens övertag och kvinnors
beroende och maktlöshet. De ville tolka och bestämma
reglerna för hur den nya diskursen (den nya samtalsord-
ningen) om kvinnor och offentlighet skulle gestalta sig,
och de ville hålla i taktpinnen för hur alla ordlösa skulle
få röst. De ville väcka, uppfostra och utbilda efter den
politiska och feministiska ideologi som var deras.

Huvudsaken är att få kvinnor väckta, så att ett reellt
tryck skapas. För tryck ger riksdag och regering alltid
till sist vika… Kvinnor måste läras att offra en smula

för den stora idé som med ens strax flytta dem upp i
en högre klass i samhället.10

Makten hos elitskiktet i rösträttsrörelsen vilade på det
kulturella och sociala kapitalet – den politiska kunskapen
och handlingskraften. Vissa grupper var bättre rustade än
andra att mobilisera olika tillgångar i kampen för sin sak.
Kvinnorna som återfanns på ledande positioner i röst-
rättsrörelsen hade legitimitet och trygghet i sin utbild-
ning och sin höga samhällsklass. Ledarna rekryterades i
regel från den övre medelklassen. De kunde skriva och
tala och argumentera; de vågade vara kontroversiella och
kunde reta gallfeber på sina motståndare. För att klara av
att ständigt befinna sig i snålblåsten krävde rörelsen indi-
vider med starka subjekt men också med kollektiva band
till varandra. Det krävde i sin tur goda relationer till
familj och nära vänner.

Elaka tungor kunde visserligen baktala rösträttskvin-
norna och smäda dem i tidningar och i debatter, men
vedersakarna kunde inte göra vad som helst mot dem.
Med hjälp av sitt kulturella kapital, sina namn, sina exa-
mina, sina vänner, sina familjer och en snabbt växande
organisation kunde de få skydd, och de åtnjöt trots allt
en viss respekt mitt i allt förakt. Folk kom och lyssnade
på deras möten. Partierna och vissa tidningar började dis-
kutera det legitima i kvinnlig rösträtt, och nya lokalföre-
ningar bildades. Kvinnorna i rösträttsrörelsens topp till-
hörde samhällets intellektuella ledarskikt. Med utbild-
ningen följde en viss livsstil, en självkänsla och rätten att
tala, men då gällde det också att kunna tala.

Tredje steget: att tala
politik och skapa en diskurs

Med hjälp av mötena och talandet kunde man skapa
kontakter och sprida rösträttsbudskapet ut i landet.
Talandet från talarstolarna var ett av de viktigaste instru-
menten för att åstadkomma ett nytt tänkande kring kön
och politik. Organisationens strategier byggde på en lång
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rad olika projekt som alla stödde sig på språkliga
uttrycksformer – tidningsskriverier, upprop, namninsam-
lingar, petitioner, kursverksamhet, artiklar, cirkulär, bro-
schyrer, flygblad, bilder, teaterpjäser, böcker och tid-
skriftsserier. Men det var det muntliga talandet – att höja
sin röst – som skulle spränga den manliga strukturens
gränser.

Det var ett talande som riktade sig till kvinnor, men
också förstås till män och till staten. Talandet skedde på
de tusen och åter tusen möten av alla slag som hölls över
hela landet. Kvinnorna tog plats i offentligheten och
uppträdde i skolor, bönhus, nykterhetsloger, folkets hus,
kommunalhus, festplatser och partilokaler. De äntrade

den manliga maktens yttersta symbol – talarstolen.
Kvinnor hade nämligen inte haft någon självklar plats i
den borgerliga offentligheten, utan de hade tvärtom ofta
hindrats från att inta talarstolen och säga sin mening.
Väldigt få kvinnor hade fått någon träning i att yttra sig
offentligt. Att inta talarstolen som kvinna vid denna tid
var på sätt och vis att överträda en osynlig gräns för vad
som ansågs vara lämpligt beteende för det kvinnliga
könet. På många sätt var rösträttskvinnorna gränsöver-
skridare – både i rumslig bemärkelse och i ”ideologisk”
bemärkelse. De var politiska pionjärer för svenska kvin-
nor i allmänhet.

Redan under 1800-talet fanns det visserligen kvinnor
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Gulli Petrini var under några år LKPR:s resetalare. Det
innebar att hon var ute på långa turnéer och höll föredrag
om framför allt den  proportionella valmetoden men också 
i en lång rad andra ämnen. 

En viktig strategi i rösträttskampen var att hålla offentli-
ga möten med politiska tal. Talandet från talarstolarna
var ett sätt att skapa kontakter och sprida budskapet ut
över landet. Genom att tala skulle kvinnorna äntligen
”få röst” och det skulle de spränga den manliga struk-
turens gränser. Kvinnorna uppträdde i skolor, bönhus,
nykterhetsloger, folkets hus eller som här i ett kommu-
nalhus. 
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som var ute och höll tal och föreläste – långt innan de
svenska suffragetterna började resa runt och agitera –
men de var trots allt bara några få. Goda förebilder fanns
dock, t.ex. Kata Dalström inom arbetarrörelsen, Emilia
Rathou inom nykterhetsrörelsen eller Ellen Key inom
folkbildningen. En handfull kvinnor talade också i sam-
band med folkriksdagarna under 1890-talet. Talandet
och resandet inlemmades från första början i LKPR:s
praktiska verksamhet.

Rösträttsresor var således ett viktigt inslag i LKPR:s
arbete och hade olika syften. Det handlade om att bilda
föreningar, att stärka föreningar, att återuppväcka före-
ningar och att upplysa medlemmarna. Ofta var det en
blandning av allt detta. Ann Margret Holmgren var en av
de viktigaste resetalarna, men det fanns många fler inom
rörelsen, och med tiden följde också en slags specialise-
ring:

Man finner också specialister på det ena och andra
området, men alla kunde naturligtvis ”tala rösträtt”.
Anna Wicksell behandlade juridiska och internatio-
nella frågor, Frigga Carlberg fattigvård, Lydia
Wahlström anlade historiska synpunkter, Gulli Petrini
demonstrerade de proportionella valen, Gerda
Hellberg ivrade för nykterhet och folkuppfostran på
sitt lugna, litet bistert humoristiska sätt, Augusta
Tonning förstod att ”tala till bönder på bönders sätt”,
medan Ellen Hagens vältalighet bäst lämpade sig för
de stora mötena.11

Vid sidan om LKPR:s upplysningsmöten och propagan-
damöten var det en hel del rösträttskvinnor som reste
land och rike runt och talade partipolitik för sina respek-
tive partier. Extra många möten hölls naturligtvis i sam-
band med valrörelsen och valår. I LKPR:s årliga verk-
samhetsberättelser redovisas hur många som varit ute
och hållit rösträttstal. Från valrörelsen 1911, då LKPR
avträtt den så kallade neutralitetsprincipen och beslutat

att aktivt stödja de partier som agerade för kvinnoröst-
rätten (d.v.s. de frisinnade, liberalerna och socialdemo-
kraterna), rapporterades att 29 talarinnor deltagit och
talat på 217 möten, varav 160 frisinnade och 57 social-
demokratiska. I ungefär en tredjedel av dessa möten (70
fall) hade inbjudan kommit från valledningen, och i 11
fall hade en kvinna framträtt som ensam talare. Åhörar-
na hade uppskattats till 90 000. Många rösträttskvinnor
var alltså även partipolitiker vid sidan av sitt rösträtts-
engagemang.

Det stora antalet rösträttsmöten inom partistrukturen
visar alltså det nära samröre LKPR i praktiken hade med
framför allt det frisinnade partiet. Rapporteringen säger
också något om talarordningen som fanns vid denna tid.
Det var ovanligt att kvinnor bjöds in som talare, men det
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förekom. Det var också mycket ovanligt med enbart
kvinnliga talare, men det inträffade. Kvinnorna hade
definitivt gjort entré även inom den snäva definitionen
av partipolitik. Man får en känsla av att hela Sverige vid
denna tid genomkorsades av kvinnor som reste runt och
agiterade. På ett koncept i Gulli Petrinis arkiv finns det
en uppgift om att 40 000 tal hållits inom LKPR. Även
om den siffran är tilltagen i överkant, säger den något om
omfånget av möteskulturen och de politiska talen.

Hur gick själva resandet och talandet till? För att visa
hur denna opinionsbildning och idéspridning om kön
och politik helt praktiskt gick till skall vi här återge några
delar av en lektion i reseplanering, som Ann Margret
Holmgren gav brevledes åt rösträttskollegan Gulli
Petrini. I den amerikanska rösträttsföreningen NAWSA
lade man ned stor energi på s.k. rösträttskolor för att
utbilda rösträttsagitatorer i hur de bäst skulle nå stora
lyssnarskaror och hur de skulle agitera. I Sverige däremot
arrangerades inga skolor på detta sätt, utan kunskapen
traderades från person till person. Här refereras
Holmgrens handfasta råd till Petrini om hemligheten
bakom ett lyckat tal:

Tidningen måste ombedas att när som helst skriva en
förberedande notis och pressurklipp följa. ... Annons
införes två dagar före föredraget – blott en gång – gra-
tis eller med rabatt. Tid, lokal, pris införes. Priset
bestämmer ni. Kan man ta 50 öre för en del, 25 för de
andra, eljest bara 25 öre, men då är det svårt att få
kostnaderna täckta. Mycket svårt. I notisen bör även
män uppmanas att gå och glöm inte att ge fribiljetter
till tidningen så att de skriver om ämnet nästa dag
igen. Man är också skyldig att anmäla arrangemanget
till polisen.12

Samtidigt passar hon på att ge henne andra tips: tid-
punkten på kvällen är viktig – man måste lägga föredra-
get så att de som jobbar i butiker och annat arbete hin-
ner ta sig till lokalen, man måste fånga upp de själar man

har omvänt och noga tänka ut att få rätt lokal för rätt
publik, och man måste ha känsla för att Sverige är ett
klassamhälle:

Laga så att någon efter föredraget antecknar de för
saken möjligen intresserade närvarande att bilda en
förening. På håll där man ej förutsett ett vaknande
intresse och sådana listor inte funnits har det varit
besvärligt att få ihop folk efteråt vilket varit beklag-
ligt.13 … Antingen måste en billigare sal fås, t.ex.
goodtemplare, bönehus eller vad som helst, som rym-
mer minst 100 personer – eller ock måste några bänk-
rader säljas f. 50 öre. Detta tycks mig dock sämre.
Emellertid de överklassare som ämnat gå, gå nog även
till en underklasslokal – av nyfikenhet om ej annat.
Men i dylik lokal kunde det nog hända att arbetsfolk
komme, ty jag har en liten socialistkanal dit ner, som
möjligen kan inverka en smula.14

Man måste försöka hitta en medelväg mellan underklas-
sens och överklassens matvanor och tänka sig att under-
klassen skall hinna klä om och komma till föredraget i tid.
Särskilt viktigt är det att man tänker på jungfrurnas arbets-
tider och ekonomi. Som framgår av innehållet i
Holmgrens brev var aktivisterna väl medvetna om
klassamhällets problem, och Holmgren beklagar sig i en
dagbok över hur svårt det var att hitta de rätta koderna när
hon talade för underklassen. Här hade hon just föreläst i
Malmberget under sin stora turné i Lappland:

Jag är så ovan att tala till obildade, att jag hade svårt
att riktigt sovra föredraget från allt som endast passa-
de de bildade. Likaså blev urvalet av citat svårt. Vad
store, kände filosofer menat om saken bry de sig nog
inte om. Jag citerade i stället nu levande riksdagsmän
såsom Lindhagen, Wieselgren o.s.v.15

I Umeå däremot hade det gått lättare att göra sig för-
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stådd, där hon hade en ”överklasspublik, och då går det
alltid bäst ty till dem vet jag vad jag bör säga. Att tala till
arbetare och arbeterskor lägger sig som en tyngd på brös-
tet. Jag känner att de äro för mig obekanta – jag har för
lite levt med dem vet ej deras tankesätt m.m.” I ett annat
sammanhang i dagboken talar hon om hur svårt det är
att stå ut med fattiglukten i arbetarnas Folkets hus och
om hur hon måste vädra kläderna efter ett sådant före-
drag. Liksom i förbigående nämner hon i ett brev till
Petrini hur rutinerad hon börjar bli och hur hon reflek-
terar över yrkestalarens villkor:

Att komma till Karlskrona klockan 4 och föreläsa
samma kväll är svårt, mycket svårt. Huvudet blir
oklart av järnvägsresorna. Jag vill se salen innan jag
föreläser, veta hur jag har det, memorera, vila, klä mig,
ordna med listor och utropare för eventuell förening
o.s.v.... Ligger nu i värmen och dricker soppa så hes-
heten skall gå bort till i kväll.16

Här talar ett föreläsningsproffs, som vet hur ett politiskt
tal bäst skall gå hem och som därför lägger ned stort
arbete även på detaljer som kläderna. Klädseln var viktig,
men inte för fåfängans skull. Det handlade om att tas på
allvar utan att samtidigt förlora sin kvinnlighet:

I förbigående sagt var det en hederssak för rösträtts-
kvinnorna att aldrig ge hugg på sig genom ett uppträ-
dande, som i något avseende kunde kallas okvinnligt,
allra minst i fråga om toaletten, som tvärtom ofta
röjde både smak och omsorg. En skämtsam rösträtts-
kvinna förklarade, att hon hoppades rösträtten snart
skulle gå igenom, så att hon kunde börja nöta på sina
gamla kläder, som hon nu inte vågade begagna.17

Denna beskrivning visar på den svåra balansgången rös-
trättskvinnorna tvingades att gå. En rösträttskvinna i
talarstolen var inte bara tvungen att tänka på vad hon sa,
och åt vem, utan också hur hon såg ut när hon talade.

Hon riskerade att förlora sin kvinnlighet i samma ögon-
blick hon klev upp i talarstolen. Det var därför viktigt för
henne att hitta en accepterad talarroll. Enligt retorikfor-
skaren Brigitte Mral valde många kvinnor att tala utifrån
en yrkesroll, vanligtvis som lärare, eller utifrån en privat
roll – som modern. Båda rollerna uppfattades som icke-
erotiska kvinnliga roller. Den offentliga kvinnan var
annars liktydigt med den prostituerade kvinnan.

Fjärde steget: Att utbilda medborgare
Från sporadiska föreläsningar, med ett uttalat propagan-
distiskt syfte för kvinnorösträtten, utökades verksamhe-
ten med en organiserad föredrags- och kursverksamhet
med folkbildande karaktär. Ur ett internationellt aktörs-
perspektiv är LKPR:s folkbildande insatser mycket
intressanta, och enligt rösträttskvinnan Lydia Wahlström
kan den svenska rösträttsrörelsen just särskiljas från
andra länders genom att den förberedde kvinnorna för
rösträtten med hjälp av medborgerlig upplysning. Ytter-
ligare en rösträttskvinna framhöll i kvinnotidskriften
Dagny 1907 att det förmodligen aldrig inträffat förut att
en ny väljargrupp rustat sig inför en kommande valrätt.

Rösträttsreglerna var långt ifrån enkla och självklara,
och LKPR började först och främst med att upplysa
kvinnorna om deras befintliga politiska rättigheter och
möjligheter framför allt på kommunal nivå. De lokala
föreningarna lade också ned stor energi för att upplysa
och uppmana kvinnor att deklarera sin inkomst och se
till att de uppfördes på röstlängden och, inte minst, att
de utnyttjade sin kommunala rösträtt.

Reformer som infördes under själva rösträttskampens
år förutsatte nya informationskampanjer, och rösträtts-
frågan rörde på sig ständigt. LKPR framhöll också att
folkbildningsbehovet blivit mera akut i och med 1909
års rösträttsreform, som bl.a. gjort kvinnor valbara till
fler kommunala förtroendeuppdrag. Man behövde även
redogöra för proportionalismen, som då införts och som
ansågs gynna flerpartisystem, eftersom mandat tilldela-
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des proportionellt efter antalet avgivna röster. Man
behövde vidare redogöra för konsekvensen av avskaffan-
det av den 100-gradiga skalan till förmån för den 40-gra-
diga rösträttsskalan, som gjorde att rösterna blev mera
värda relativt sett. LKPR framhöll ”det nya ansvar” som
väntade kvinnorna och som ”framkallat ett behov” hos
medlemmarna av vidgad social upplysning.

Även om kurserna var öppna för alla kvinnor, inser man
att det bara var en liten begränsad klick av kvinnor som
över huvud taget hade möjlighet att gå dessa kurser. Men
det var början till något mycket större. På motsvarande sätt
som arbetarklassen genom skötsamhet, nykterhet, bildning
och disciplin skulle flytta fram sina positioner, skulle kvin-
norna genom bildning, kamp och organisation flytta fram

sina positioner. Om kvinnorna bara blev bättre utbildade
och pålästa och fick bättre självförtroende, så skulle nog all-
ting lösa sig – eller åtminstone bli bättre, var förhoppning-
en. I medborgarskapsbegreppet låg både rättigheter och
skyldigheter, och det måste man få insikter om.

Folkbildningen hade LKPR gemensam med andra folk-
rörelser vid denna tid, och man samarbetade gärna. En
viktig samarbetspartner var exempelvis Centralförbundet
för Socialt Arbete (CSA), som initierade och drev frågor
som den moderna välfärdsstaten senare tagit upp i sin
regi. Lokalföreningar kunde anlita föredragshållare via
CSA, och det var inte ovanligt att verkställande utskottet
i Stockholm uppmuntrade lokalföreningarna att kontakta
sin kommunordförande eller riksdagsman som föreläsare.

En annan viktig samarbetspartner i detta samman-
hang var Folkbildningsförbundet. På LKPR:s initiativ
upprättade Folkbildningsförbundet fyra vandringsbiblio-
tek som lokalföreningar mot en viss avgift kunde få låna.
Vandringsbiblioteken, som upprättats särskilt för LKPR
av Folkbildningsförbundet, ger tydliga besked om vilka
områden som ansågs viktiga för kvinnor och omfattade:
• fattigvårds- och bostadsfrågor,
• folkbildnings-, nykterhets-, freds- och sedlighetsfrågor,
• kooperation, arbetar- och kvinnofrågor,
• statspolitik och spridda sociala frågor.

Det var alltså ett brett spektrum av frågor – men det
fanns några områden som inte togs upp, t.ex. försvarspo-
litik eller utrikespolitik. Det var frågor som rösträtts-
kvinnorna så gott som aldrig tangerade – kanske ansågs
de höra till de manliga tabubelagda områdena – en man-
lig maktbas som ingen ännu ville eller vågade utmana.
Folkbildningen inom LKPR var i hög grad var knuten till
den historiska kontexten och till de frågor, som var aktu-
ella i den socialreformistiska debatt som kvinnor kände
sig hemma i och redan deltog i. Folkbildningen handlade
mycket om formerna, om teori och praktik, om mötes-
teknik, om hur valförrättningar gick till, hur man kvalifi-
cerade sig för kommunala och politiska rättigheter, om
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LKPR var på många sätt en skola i demokrati. Föreningen
ville utbilda kvinnor till politiska medborgare, som skulle bli
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samhet från 1908. 

Källa: Dagny 1908. 

01  01-12-13  12.42  Sida 24



valmetoden och statsskicket i stort, om kommunalpoli-
tiska frågor och kommunförvaltning, samt dagsaktuella
frågor. Kvinnor skolades och socialiserades i politik, i
politiskt tänkande och arbetssätt. Det fanns också ett
starkt intresse och sökande efter kunskap.

Förutom att dessa förbund och föreningar ideologiskt
låg nära varandra, hade CSA, Folkbildningsförbundet,
Svenska Fattigvårdsförbundet (SFF), Svenska Stadsför-
bundet och LKPR dessutom samma adress i ett hus vid
Lästmakargatan i Stockholm, vilket underlättade kon-
takterna. Progressiva borgerliga kvinnor fick genom över-
lappande medlemskap och genom sitt arbete inom orga-
nisationer som CSA och Svenska fattigvårdsförbundet
inflytande på socialpolitiken i en tid då de stod utan poli-
tisk rösträtt. Dessa organisationer kan därför sägas också
ha bidragit till svenska kvinnors emancipation.

Enligt stadgarna skulle LKPR enbart ägna sig åt kam-
pen för rösträtt och valbarhet, men samtidigt såg kvin-
norna hur viktiga gemensamma frågor hamnade mellan
stolarna mellan manliga partirörelser och kvinnorörelser-
na. De försökte bredda sin policy, men vissa rösträttkvin-
nor var oroliga att det skulle ”gå politik” i vad de kallade
sociala frågor. Dessa frågor upplevdes som opolitiska och
ansågs kräva en rationell, vetenskaplig och social lösning.
I dessa frågor ”propagerade” LKPR sällan, utan ägnade sig
snarare åt ”upplysning” via sin enorma kursverksamhet
och föreläsningsturnéer. Att ”upplysa” i den sociala frå-
gan blev en kompromiss som de flesta kunde ställa sig
bakom. Försiktigheten i vilka frågor som behandlades
och vilka begrepp som användes ger en antydan om att
politik var minerad mark.

I Stockholm började kursverksamheten 1907. Samma
år utarbetades ett första utkast till en ingående socialpo-
litisk upplysningsverksamhet inom FKPR. Där ingick
bl.a. omfattande fortlöpande kurser i samhällslära för
Stockholm och andra större städer, studiecirklar, vand-
ringsbibliotek och litteraturförteckningar. I anslutning till
årsmöten arrangerades även kurser för centralstyrelse-

medlemmarna. I Jönköping 1910 hölls t.ex. en föreläs-
ning av Emilia Broomé om ”Sättet att leda förhandling-
ar” som åtföljdes av praktiska övningar. Det handlade
alltså inte bara om passiv inlärning, utan också om aktiv
inlärning med diskussionsseminarier och arrangerade val-
möten. Det här var också ett viktigt inslag i Fogel-
stadsgruppens pedagogik, som etablerades på 1920-talet.

LKPR lärde kvinnorna att praktisera politik genom
arrangerade möten och iscensättande av valförrättningar.
I Göteborgsföreningen, under Frigga Carlbergs ledning,
fick medlemmarna t.ex. skriva och uppföra korta och
pedagogiska skådespel. LKPR tränade kvinnor att sätta
sig in i dagsaktuella frågor och upplyste om statsskick
och förvaltning, men även om fattigvårdslagstiftning,
pension och äktenskapslagstiftning och mötesteknik.
Mötestekniken var över huvud taget en viktig fråga,
eftersom sammanträdeskulturen innehöll formella koder
och ritualer, som måste övas in för att bli de skulle bli
accepterade i de manliga politiska sammanhangen.

Även på andra sätt framgår det tydligt att utbildning
och kunskap enligt LKPR var viktiga förutsättningar för
ett aktivt politiskt medborgarskap. Både utbildningssy-
stemet och den politiska arenan var tydligt könssegrege-
rade i Sverige vid 1900-talets början. Landsföreningen
intresserade sig därför även för kvinnornas utbildning
och utbildningsmöjligheter i stort. Särskilt flickornas
medborgerliga uppfostran och behovet av samhällslära
betonades av enskilda rösträttskvinnor. Men den med-
borgerliga uppfostran gällde inte bara de unga kvinnorna
som gick i skolan. Detta framkommer med all tydlighet
i en artikel från 1909:

Vad som kräves av oss är – jämte personlighetsoffret –
uppfostran, strävan att vinna medborgarekunskap.
Den anmaning som med anledning av riksdagsbeslu-
tet utfärdats till folkhögskolorna av FKPR, att låta
upplysning i kommunala frågor ingå som undervis-
ningsämne åt de kvinnliga eleverna, gäller oss alla,
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även dem av oss, som för länge sedan övervunnit skol-
stadiet. Okunnighet får ej vara skälet varför vi undan-
draga oss de medborgarplikter, vi bliva kallade att fylla
[i samhället som kvinnor].18

Detta är också exempel på hur rösträttsrörelsen LKPR
agerade i andra frågor än rösträtt och valbarhet och för-
sökte påverka staten. LKPR fungerade som en förmed-
lande instans mellan kvinnor och staten och agerade som
påtryckningsgrupp i en tid, då kvinnorna saknade de
manliga politiska kanalerna och maktresurserna. Genom
sin verksamhet bedrev LKPR i praktiken en slags skola i
demokrati och medborgarskap. Föreningen fungerade i
vissa avseenden som ett kvinnoparti.

Rösträttskvinnorna krävde inte bara förändringar – de
såg också till att driva igenom förändringar och banade
väg för den moderna välfärdsstaten. För att kunna for-
mulera dessa politiska krav och agera som medborgare,
var de tvungna att sätta sig in i hur kommunerna styrdes
och förvaltades. De var också tvungna att sätta sig in i
rådande lagstiftning. På så sätt hängde folkbildning, poli-
tisering och kvinnors aktiva medborgarskap ihop.

Femte steget: 
Att skapa politisk medvetenhet 

LKPR arbetade i motvind, var ständigt på jakt efter
pengar till upplysningsverksamheten och tvingades ägna
sig åt kontinuerligt insamlingsarbete av kontanter. I ett
brev från Ann Margret Holmgren till Frigga Carlberg
behandlas just behovet av donatorer:

Det är oerhört att förmögna kvinnor ej ha förstånd
nog att ösa pengar över oss som dra hela lasset. … Kan
du ej skriva till gamla fru Mannheimer och doktorin-
nan Mannheimer och fru Erik Wijk…(oplockad mig
veterligen) och riktigt beveka. Jag skriver så det osar
och bränner – så hett – får nej ibland, ja ibland så
vingla vi oss fram. Jag ensam har tiggt nu som till rös-

trättskommittén i fjol, flera hundra då också, till tryck
och föredrag. Vi måste tvinga dem att ge.19

Rösträttsföreningen hoppades på stöd från kommun
eller stat, men fick inget gehör. Lyckan blev därför stor
då det samma år blivit känt att fru Martina Bergman-
Österberg, svensk banbrytare inom gymnastikens områ-
de och boende i England, förklarat sig villig att under 10
år donera 5 000 kr om året till samhällelig upplysnings-
verksamhet bland Sveriges kvinnor.

En kommitté tillsattes för att anordna de s.k.
Bergman-Österbergska kurserna. De ambulerande kurser-
na roterade länsvis, på motsvarande sätt som exempelvis
Svenska Fattigvårdsförbundets möten och kurser.
Kursverksamheten i sig är ett tydligt exempel på LKPR:s
planmässiga organisationsförmåga och visar på den stän-
diga växelverkan mellan lokalföreningarna och landsför-
eningen. Landsföreningen fyllde en viktig uppgift som
nationell informationsförmedlare.

Huvudsyftet med de Bergman-Österbergska kurserna,
som startade år 1912, var att göra kvinnorna ute på
landsbygden mer politiskt medvetna och förbereda dem
inför rösträtten och det formella politiska medborgar-
skapet. Bergman-Österberg sades lägga stor vikt vid
”bibringandet av kunskap om de lagar och förordningar,
som röra kvinnor och barn, på det att kvinnorna, när de
erhålla politisk rösträtt, må vara inne i dessa saker och
beredda att särskilt på dessa punkter taga upp samhälls-
arbetet.”20 Här kan man se hur ett nytt – men begränsat
– fält anvisas för kvinnorna. Ett annat syfte var att visa på
de länkar som fanns mellan kvinnors rösträttslöshet och
underordnade position i samhället. Enligt 1913 års rikt-
linjer fastställdes det dock att:

Kursledare skola vara övertygade om det berättigade i
kvinnornas rösträttskrav, dock bör ingen direkt agita-
tion förekomma, såvida icke särskild begäran därom
framställes. Men äger kursledaren frihet att under
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föreläsningarna i samband med föreliggande ämne,
upplysningsvis redogöra för kvinnornas rösträttsfråga.

Alltså, den direkta agitationen var förbjuden, och det var
antagligen för att LKPR som kvinnopolitisk organisation
skulle visa sig seriös och opartisk. Det kan också ha varit
ett sätt att engagera kvinnor som inte var medlemmar i
LKPR eller intresserade av rösträtt. Men visst smög sig
rösträttskraven in, vilket kan utläsas av de tryckta före-
dragen.

Det främsta syftet med dessa kurser var alltså upplys-
ning, men som en önskad bieffekt kan man säga att kur-
serna handlade om att medvetandegöra kvinnor om deras
orättvisa och underordnade position gentemot männen.
Kurserna gjorde det tydligt och förstärkte LKPR:s argu-
ment att kvinnorna behövde rösträtten för sin egen skull
och för sina barns skull. Kurserna bäddade således för ett
könspolitiskt uppvaknande och medvetenhet om att det
fanns könsstrukturer som gav män och kvinnor olika
makt och inflytande. Det gjorde att kvinnor tillsammans
kunde ifrågasätta mäns privilegium att formulera sam-
hällsproblem, och kurserna fick på så sätt feministiska
konsekvenser. Kurserna medförde också att kvinnor träf-
fades och att alla kunde känna sig delaktiga. Detta var en
bild som man gärna framhöll: ”denna vinters samhälls-
kurs [ha] förenat dem i ett starkt socialt intresse och
kommit dem att lära känna varandra under arbetet för
vidgad medborgerlig kunskap.”21 Kurserna bidrog således
till att stärka den kollektiva identiteten och förstärka den
könspolitiska medvetenheten.

Folkbildningen visar också på en av LKPR:s paradox-
er. Å ena sidan talade rösträttskvinnorna om att bevara
vissa frågor ”opolitiska” – å andra sidan bidrog LKPR
genom sin folkbildning till att uppmärksamma vissa frå-
gor med syftet i förlängningen att dessa frågor skulle
komma upp på statens dagordning, d.v.s. politiseras.
Folkbildningen i sig var också opinionsbildande. Den
sociala frågan, eller snarare de sociala frågorna, förbered-

des och förankrades folkligt, så att de säkert skulle
komma upp på den politiska agendan i riksdagen. Den
politiska ”sociala frågan” fick dessutom draghjälp och
legitimerades av att den blev föremål för stort intresse av
den tidens mest kända samhällsforskare.

I anslutning till de Bergman-Österbergska samhälls-
kurserna gavs en skriftserie ut, som behandlade ett brett
spektrum av komplicerade frågor som ännu var styvmo-
derligt behandlade av (manlig) lagstiftning. Föredragen
gick också ut på att visa hur bristfällig lagstiftningen var,
och ämnesvalen kan ses som ett tidens tecken. Skrifterna
handlade om:
•Kommunernas organisation och förvaltning 
•Äktenskapslagstiftningen
•Kvinnornas ställning inom yrkena,
•Folkpensioneringen
•Skyddslagstiftningen,
•Statens organisation och förvaltning,
•Fattigvårdslagstiftningen 
•De praktiska ungdomsskolorna.

Utformningen av kurserna och kurslitteraturen visar
också vilka politiska områden som ansågs vara av särskilt
intresse för kvinnorna – eller som kvinnorna ansågs sär-
skilt lämpade för. Därför kan man också hävda att kvin-
no- och rösträttsrörelsen i hög grad medverkade till kon-
struktionen av ett särskilt kvinnligt medborgarskap och
en politisk arbetsdelning mellan män och kvinnor.
Tidigare hade deras sociala intressen kanaliserats genom
filantropiska verksamheter. Nu blev sociala frågor parti-
politiska frågor på en annan nivå, vilket förutsatte en
delvis ny könskodning av politiken. Det som i dagens
debatt kallas för de ”mjuka frågorna” kom att för lång tid
framåt framstå som typiska kvinnofrågor. Men man kan
samtidigt säga att den sociala frågan i sig utgjorde en
realpolitisk möjlighet för kvinnor att få vara med och
genomdriva sociala förändringar – en väg in i medbor-
garskapet.

Den första kursen anordnades våren 1912 med röst-
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rättskvinnan Gerda Planting-Gyllenbåga, som även valts
till stadsfullmäktige i Huskvarna, som föreläsare. Först i
och med de Bergman-Österbergska samhällskurserna
började landsföreningen att uppställa särskilda krav på
kursledarna:

Kursledaren måste först och främst vara besjälad av
den varmaste lust för uppgiften att göra svenska kvin-
nor intresserade för landets medborgerliga, sociala och
politiska förhållanden, hon måste även ha vana och
förmåga att umgås med landsbygdens kvinnor, känna
till deras liv och arbete, deras tanke- och känslovärld,
ha lätt att uttrycka sig, vara frisk och stark, då reseli-
vet med nödvändighet är ansträngande. Dessutom bör
hon äga kunskap i de ämnen, som ingå i föreläsnings-
planen eller den bildning och det intresse för saken,
som sätta henne i stånd att med tillhjälp av den gan-
ska rikhaltiga litteraturen inhämta nödiga kun-
skaper.22

Det var inga lågt ställda krav. Gerda Planting-Gyllen-
båga, den unga och nyblivna juristen Eva Andén, Valborg
Bergström, Tilly Borg och Emma Aulin torde ha motsva-
rat dessa krav, eftersom de olika år arbetade som kursle-
dare för de ambulerande Bergman-Österbergska kurser-
na. Emma Aulin från Jönköping arbetade även som röst-
rättskonsulent. Rösträttskonsulenter utsågs 1916, då
LKPR ändrade inriktningen något på kurserna.
Rösträttskonsulenten var avsedd att hjälpa och stödja
svaga rösträttsföreningar, särskilt på landsbygden. Denna
tjänst inrättades i en period då både medlemsantal och
föreningsantal började gå tillbaka, och LKPR var mycket
angelägen om att upprätthålla storleken – eftersom man
ständigt åberopade numerärens betydelse. Redan året
efter framhölls det att rösträttskonsulenten varit till stor
nytta.

Under 1912 fastställdes Riktlinjer och Anvisningar för
kurserna, som bland annat innebar att lokalföreningarna

ålades att sända in en detaljerad plan med uppgifter om
kursdatum, orter och tågtider. Dessutom skulle lokalför-
eningarna ordna logi åt föreläsarna och sköta bokning av
lokaler, annonsering och affischering. På landsbygden
kunde lokalföreningarna anmoda prästerna att kungöra
kurserna. Det holmgrenska sättet att bedriva rösträttsar-
bete hade nu formaliserats från ett individuellt ansvar
och initiativ till en organisatorisk uppgift och en institu-
tionalisering.

De Bergman-Österbergska samhällskurserna bestod
av flera typer av kurser: fasta årskurser som var uppdela-
de på höst- och vårkurser, månadskurser och fristående
kurser med olika föreläsare. I och med den Bergman-
Österbergska donationen 1911 kan man säga att folk-
bildningen institutionaliserades inom LKPR. Man anord-
nade kurser fram till och med år 1920, och man hade
just inget avbrott, trots kriget. Det förekom också fri-
luftsmöten under sommaren, men konkurrensen med
jordbruksarbetet försvårade arrangemangen.

Att erövra det politiska rummet: 
sammanfattande reflektioner

LKPR:s mötesverksamhet var ett sätt att skapa egna
offentliga rum för kvinnor, innan de hade formell tillgång
till politisk makt, d.v.s. rösträtt och valbarhet. Som fram-
gått av vår analys använde organisationen flera olika stra-
tegier för att integrera kvinnorna i den manliga politiska
offentligheten. Den stora landsorganisationen skulle fun-
gera som en kanal mellan kvinnorna och statsmakten.
Man ville stärka banden mellan medlemmarna genom en
specifik politisk kultur – en rörelseanda som skulle för-
medla en kollektiv identitet. Viktiga inslag i detta syster-
skap var pliktkänsla, ansvar, handlingskraft och kamp.
Föreningen ville lyfta kvinnorna och utbilda dem till
politiska medborgare, som skulle bli medvetna om sina
rättigheter och kunna påverka politiken i framtiden.

För att åstadkomma detta konstruerades en könspoli-
tisk diskurs, som utmanade den rådande samtalsordning-
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en mellan män och kvinnor – kvinnor ville göra sig hörda
inom politiken för att få tala i egen sak. Politikens genus
skulle bli tvåkönat. LKPR:s diskursiva praktik frambring-
ade nya politiska rum, som kan betraktas som nischer
inom männens offentlighet. En kvinnopolitisk elit lade
ned mycket arbete på att utbilda och uppfostra sina
medsystrar till ett nytt medborgarskap genom kurser och
föredrag. Detta var ett självpåtaget uppdrag, som framför
allt en grupp högt utbildade kvinnor inom den övre
medelklassen ansåg vara en moralisk skyldighet att utfö-
ra för nationens bästa. För många var rösträttsarbetet ett
kall, en politisk trosåskådning eller ett stort äventyr som
gav upplevelser och skapade mening i tillvaron.

Allt detta skapade en politisk medvetenhet som allt-
eftersom fick feministiska konsekvenser. I den brokiga
verksamhet som rösträttskvinnorna bedrev på gräsrots-
nivå såg de hur vissa patriarkala mönster upprepade sig,
och den insikten kunde användas för att väcka den poli-
tiska medvetenheten. Resultatet blev att vissa politiska
dörrar öppnades. De skaffade sig tillträde till socialpoliti-
kens fält och fick tillgång till vissa arenor. Efter år av hårt
arbete infördes också den kvinnliga rösträtten och män-
nens målsmanskap upphörde.

Men rösträttskvinnorna drog inte ut alla konsekvenser
av sin beprövade erfarenhet och försummade vissa kön-
strukturer på djupet. De såg ej – eller ville inte se – den
grundläggande genusordningen. De vågade inte utmana
männens maktbaser i grunden – marknaden, maktpoliti-
ken i staten, könsideologierna och de sociala klassförhål-
landena. De lärde sig männens formella mötesteknik
men fick inte nyckeln till de informella koderna i den
manliga institutionella makten och offentligheten. De
fortsatte att vara könsvarelser i politiken, och en arbets-
delning mellan könen fortsatte i politiken även efter
rösträttens införande. Den diskurs de skapade utgjorde
en utmaning som var villkorlig. Rösträttskvinnorna valde
också självmant könssegregation – att bilda en organisa-
tion som fick utgöra ett eget politiskt forum för kvinnor.

Ibland framstår rösträttskvinnorna som lite naiva –
eller åtminstone blinda för de strukturer som upprätthöll
genusordningen – vilket gjorde att de skuldbelade sig
själva och trodde att förändringen bara var möjlig, om
kvinnor ändrade på sig och blev ännu duktigare. En
pessimistisk tolkning skulle kunna vara att kvinnors för-
sök till att duga på manssamhällets villkor var ett projekt
dömt att misslyckas. Detta står i bjärt kontrast till den
propagandistiska och optimistiska självbilden som Ann
Margret Holmgren förmedlade strax efter att kvinnlig
rösträtt införts:

Dessa FKPR fingo ett stort inflytande på många tusen
kvinnors utveckling i samhällsanda och utövade en
stor upplysningsverksamhet i samhällskunskap. De ha
även i alla delar av landet utgjort värdefulla centra där
en mängd dugande kvinnor uppfostrats för allehanda
uppdrag i samhällets tjänst. Från FKPR har flertalet
kvinnliga stadsfullmäktige i landet rekryterats.23

Folkbildningen inom LKPR var på ett sätt ett medel för
att nå målet – kvinnornas formella politiska medborgar-
skap. Folkrörelserna framhålls ibland som en skola i
demokrati – och i så fall kan man säga att LKPR funge-
rade som en sådan skola för svenska kvinnor. Kunskap
krävdes för att kunna ställa krav, formulera krav och för-
ändra ett samhälle. LKPR hade en kunskapsförmedlande
ambition och förmedlade såväl teoretiska kunskaper om
statsskick och lagstiftning i olika områden, som praktiska
kunskaper om mötesteknik och hur politik kunde bedri-
vas. Den kvinnliga rösträttsrörelsen LKPR:s kurser hand-
lade också om medvetandehöjning och om att stärka
kvinnornas självförtroende och kompetens. Det var sam-
tidigt ett uppfostringsprojekt och handlade om att utåt
stärka legitimiteten i rösträttskravet för kvinnor.

LKPR nöjde sig inte med medborgarskap som status;
ett formellt medborgarskap som innebar rätt att repre-
sentera och representeras. Landsföreningen ville möjlig-
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göra ett aktivt medborgarskap för kvinnor. LKPR arbeta-
de för att kvinnor skulle kunna omsätta sitt medborgar-
skap i praktiken. Föreningen såg därför till att upplysa
kvinnor om de komplicerade reglerna som gällde för
rösträtt, valbarhet, statsskick och valmetod. Föreningen
såg inte minst till att uppmuntra kvinnor att använda de
politiska rättigheter och möjligheter som stod till buds,
t.ex. kommunal rösträtt och valbarhet.

Hela tiden fanns en stark folkbildningstanke inom
LKPR. Många var medlemmar och delaktiga i andra gre-

nar av folkrörelsen – i arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen
eller fredsrörelsen – och såg till att överföra folkbild-
ningstraditionen till LKPR. Många av LKPR:s medlem-
mar hade anknytning till skolväsendet och var lärarinnor
eller skolföreståndarinnor. En del arbetade i samskolor
och hade utbildning som sin profession och trodde på
kunskapens makt till förändring. LKPR medverkade till
att politiskt socialisera kvinnor och introducerade kvinnor
till de nya och kommande medborgerliga rättigheterna.
Rösträttskvinnorna var våra första kvinnliga politiker.
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KÄLLOR OCH LITTERATUR
Artikeln är en del av ett pågående tvärvetenskapligt forsk-
ningsprojekt vid Stockholms universitet: Genus, medborgar-
skap och offentlig politik 1848-1998, som finansieras av
Vetenskapsrådet (Staten och människan-programmet) och
Institutet för framtidsstudier. Delar av artikeln kommer i
omarbetad version att publiceras av Christina Florin i en
kommande bok om svenska ”suffragetter” och i Josefin
Rönnbäcks avhandlingsarbete Politikens genus. Böckerna
kommer att publiceras av Atlas.

Artikeln bygger dels på källmaterial, som finns i De
kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv på Riksarkivet och som
innehåller tryckta och otryckta protokoll, årsberättelser, rös-
trättsbroschyrer, cirkulär, anvisningar och kursmaterial; dels
på brevsamlingar i Gulli Petrinis arkiv, Göteborgs universi-
tetsbibliotek (GUB), Signe Bergmans samling på Riks-
arkivet (RA) och Ann Margret Holmgrens samling vid
Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Några samtida tid-
ningar och tidskrifter har också använts, nämligen Dagny
och Rösträtt för kvinnor. Gruppbilderna från LKPR:s årsmö-
ten är hämtade från Signe Bergmans arkiv i Riksdagsarkivet.
Fotomontaget från föredrag på Skansen är hämtat från ett
tidningsklipp ur tidskriften Hvar 8 Dag, som finns i De
kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv på Riksarkivet.

Den kvinnliga rösträttskampen i LKPR:s regi  behandlas
även av Rönnbäck i ”Rätt är makt. Rösträtten som mål och
medel för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt”, i
Christina Florin & Lars Kvarnström (red.), Kvinnor på grän-
sen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-
1950 (Stockholm: Atlas, 2001) och av Josefin Rönnbäck
”Rösträttsrörelsens kvinnor – i konflikt och samförstånd”,
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2000: 4. En ingående veten-
skaplig studie av den svenska rösträttsrörelsen har gjorts av
Bertil Björkenlid, Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträtts-
kvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och påtryck-
argrupp i Sverige 1902-21 (Uppsala: diss., 1982). Kerstin
Engman berör LKPR:s folkbildning i ett kapitel i sin bok,
Kvinnor i bildningens tjänst (Stockholm: Utbildningsförlaget

Brevskolan, 1995). Rösträttskvinnan Lydia Wahlström
behandlar också LKPR och folkbildningen i Den svenska
kvinnorörelsen (Stockholm: Norstedts, 1933). Irene
Andersson undersöker LKPR som rekryteringsnätverk för
fredsfrågan i Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred
1914-1940 (Lund: diss., 2001).

För frågor om kvinnors medborgarskap och rösträtts-
kampen på lokal nivå, se Gunnela Björk, Att förhandla sitt
medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i
Örebro 1900-1950 (Lund: Arkiv, 1999) och Christina Florin
och Lars Kvarnströms inledningskapitel ”Kvinnor på grän-
sen till medborgarskap” i boken med samma namn (se
ovan). Diskussionen om medborgarskap som status och
praktik är hämtad ur Ruth Lister, Citizenship: Feminist
Perspectives (London: Macmillan, 1997). Kvinnors utträde i
offentligheten behandlas också i några andra forskningspro-
jekt: Det vidgade rummet, som leds av Eva Österberg, Lunds
universitet, och Formering för offentlighet, som leds av
Donald Broady, Uppsala/Stockholms universitet.

Andra kvinnorörelser som också arbetade för rösträtt
behandlas av Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopoli-
tik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 (Lund:
Arkiv, 1986); av Stina Nicklasson i Högerns kvinnor. Problem
och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-
1936/37 (Uppsala: diss., 1992); och i Ulla Manns, Den
sanna frigörelsen. Fredrika Bremerförbundet 1884-1920
(Stockholm: Symposion, 1997). Om motståndet till kvin-
nors rösträtt, se t.ex. Gunhild Kyle, ”Hvarför skola kvinnor-
na vänta?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2, 1983.

Brigitte Mral har skrivit om kvinnor och retorik i boken
Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen
Key (Nora: Nya Doxa, 1999).

Riksdagen har tidigare publicerat två jubileumsskrifter
som behandlat kvinnorösträtten: Ruth Hamrin-Thorell
m.fl. (red.), Kvinnors röst och rätt (Stockholm: Allmänna
Förlaget, 1969) och Rätt att rösta 1919-1994: så fick kvinnor
politiskt inflytande (Stockholm: Riksdagen, 1994).
Rösträttsrestriktionerna och manliga rösträttsrörelsen be-
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handlas av Torbjörn Vallinder, I kamp för demokratin.
Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900 (Stockholm: diss.,
1962). Problemen kring kvinnors medborgarskap, som upp-
kommer efter rösträttens införande, behandlas av Kjell Öst-
berg i boken Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det
demokratiska genombrottet (Stockholm: Symposion, 1997)
och Lena Eskilsson i Drömmen om kamratsamhället
(Stockholm: Carlssons, 1991) liksom i Florin & Kvarnström,
2001.

Folkbildning inom folkrörelserna behandlas av Ronny
Ambjörnsson i Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett
norrländskt sågverkssamhälle (Stcokholm: Carlssons, 1991),
i Eva Dahlmans artikel ”Folkrörelserna som skola i demo-
krati”, i Anders Björnsson (red.), Från undersåte till medbor-
gare. Om svenska folkets demokratiska traditioner (Stock-
holm: Ordfront, 1981) och i Sven Lundkvist, Folkrörelserna
i det svenska samhället (Uppsala: Almqvist & Wicksell,
1977). Se även Björn Olsson, Den bildade borgaren. Bild-
ningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad (Stock-
holm: Carlssons, 1994).

Många forskare har intresserat sig för den s.k. sociala frå-
gan. Se Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran. Liberal
fattigvårdspolitik 1903-1918 (Stockholm: Carlssons, 1997),
Per Wisselgren, Samhällets kartläggare. Lorénska stiftelsen,
den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-
1920 (Stockholm: Symposion, 2000). Se även Lennart
Lundquist, Fattigvårdsfolket. Ett nätverk i den sociala frågan
1900-1920 (Lund: Lund University Press, 1997).

För historisk forskning om utbildning i ett genusperspek-
tiv, se Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor. Sekelskiftets stu-
dentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden (Umeå:
diss., 1999) och Christina Florin & Ulla Johansson ”Där de
härliga lagrarna gro..” Kultur, klass och kön i det svenska läro-
verket 1860-1914 (Stockholm: Liber, 1993).

NOTER
1 Protokoll från det andra enskilda mötet, §6, 8-9 jan, 1915,
De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, LKPR, Riksarkivet.
2 Cirkulär nr 31, 1907.
3 Cirkulär nr 45, 1908.
4 Cirkulär nr 46, 1908.
5 Ann Margret Holmgren till Frigga Carlberg, 28 okt. 1918.
6 Koncept till tal på Skansen 1906. Ann Margrets
Holmgrens arkiv, (AMHA), Uppsala universitetsbibliotek.
7 Odaterat, troligen 1905 för innehållet i brevet antyder
Norgekonflikten.
8 Ann Margret Holmgren till Frigga Carlberg, 26 sept. 1918.
9 Ann Margret Holmgren till Frigga Carlberg, 26 sept. 1918.
10 Ann Margret Holmgren till Frigga Carlberg 31 okt. 1906.
11 Sigrid Björklund, Anna Whitlock – en svensk märkeskvin-
na, (Stockholm 1931), s. 120.
12 Ann Margret Holmgren, 3/3 1903; 8/3 1903; 9/3 1903,
Gulli Petrinis arkiv (GPA).
13 Ann Margret Holmgren 8/3 1903, GPA.
14 Ann Margret Holmgren, 9/3 1903, GPA.
15 Dagbok från Lapplandsresan 1903, UUB. Se även Kersti
Ullenhag, ”Ann Margret Holmgren. Den kvinnliga rösträt-
tens agitator”, (Uppsala 1997), s. 11.
16 Ann Margret Holmgren, 13/3 1903, GPA.
17 Sigrid Björklund, Anna Whitlock…  1931, s. 102
18 Dagny 1907, s. 251.
19 Ann Margret Holmgren till Frigga Carlberg, 25 aug.
1907.
20 Cirkulär nr 72, 1911. Se även Rösträtt för kvinnor 1911,
nr 14, s. 2.
21 Dagny 1908, s. 254.
22 Kerstin Engman, Kvinnor i bildningens tjänst (Stockholm
1995), s. 37.
23 Ann Margret Holmgren, ”Två internationella organisatio-
ner”, Verdandi småskrifter nr 241, 1921. Jfr Holmgren,
”Kvinnorösträttens historia i Norden”, Verdandi småskrifter
nr 229, 1920, s. 44.
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