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Vi skapats som mannen att lefva och lida, 
I arbetets led vi stå vid hans sida 
Vi häfda vår plats 
Och vi kräfva vår rätt 
Du man,  
Som din like af människoätt 
Vi häfda vår plats  
och kräfva vår rätt 
Du man, 
Som din like af fädernes land 
 
 
 

- De svenska kvinnornas rösträttsång av Emil Sjögren. Tryckt i Dagens Nyheter 
fredagen den 1 oktober 1909.1   

 
 

Inledning 
 
Denna sång har ljudit på Gävles, ja kanske hela landets, gator mer än en gång; skriven av en 

man till hyllning av kvinnor. 

 

Kvinnohistoria är ett ämne med mycket vidd och med många milstolpar. Kanske är den 

största, i modern svensk historia, rösträttsreformen. Den här uppsatsen kommer att handla 

om tre av Gävles kvinnoföreningar där jag kommer att undersöka deras verksamhet under 

de turbulenta åren kring rösträttsreformen, jag kommer även att lätt beröra krigets 

influenser och om männen i Gävleborgs län gör sig hörda.  

 

Jag vill belysa Gävlekvinnans politiska historia, på sätt och vis skriva ’her-story, hennes 

historia’. Uttrycket kommer ifrån en tid, 60–70-talet, då man hade en önskan att 

komplettera vår historia med kvinnan. Innan dess var mycket utav vår historia skriven av 

män om män.2  Knut Kjeldstadli, norsk professor i historia, skriver: ”Den mest radikala 

formuleringen var at his-story skulle ersättas av her-story. Synpunkten hade en kritisk, 

                                                             
1
 FKPR, Gävle, protokoll 1903-1919 

2
 Kjeldstadli (1998) s. 98-99 
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könspolitisk udd –  her-story skulle demonstrera patriarkatets kvinnoförtryck, bidra till att 

bygga upp kvinnlig identitet och främja feministisk praxis.”3  

 
 

Syfte och frågeställning: 
 

Syftet med denna undersökning är att först ta reda på hur kvinnorna i Gävle verkade för 

rösträtt och hur de olika föreningarna skiljer sig ifrån varandra. Även vad för andra slags 

verksamheter kvinnorna hade kring rösträttsreformens år. Det tillkommer ett par 

underfrågor som är av intresse för undersökningen. Den ena frågan handlar om ifall männen 

gjorde sig hörda i källorna, det vill säga kvinnoföreningars arkivbildare4, och den andra 

frågan handlar om krigets inflytande på dessa kvinnoföreningar genom att b.la undersöka 

deras medlemsantal från den utvalda tidsperioden. 

 

Det är intressant på en lokalhistorisk nivå att ta reda på hur det såg ut just i Gävles 

kvinnoföreningar men även på internationell nivå då lokal forskning, som denna, kan bli en 

del utav en större, mer genomgående undersökning av de politiska kvinnoföreningarna i 

Sverige. Man kan dessutom upptäcka tendenser och mönster, på lokal nivå, som kan vara 

intressanta att utforska ur ett bredare perspektiv, om liknande mönster är genomgående 

landet över eller om de är lokala och i så fall varför.  

 

Uppsatsen har alltså två huvudfrågeställningar och två underfrågor som lyder på följande 

sätt: 

 
 

 Hur såg Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt i Gävles, Gefle Moderata 
Kvinnoförbunds och Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubbs rösträttsarbete ut under 
den här tiden? Vilka skillnader fanns det mellan föreningarna? 

 
 

 Vilken annan typ utav verksamhet än rösträttsarbete utövades i Föreningen för 
Kvinnlig Politisk Rösträtt, Gefle Moderata Kvinnoförbund och Gävle 
Socialdemokratiska Kvinnoklubb? 

 
 

                                                             
3
 Kjeldstadli (1998) s. 99 

4
 Arkivbildare är arbetsnamnet på de samlade dokument som föreningar lämnar till arkivet. 
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 Gjorde sig män hörda i det källmaterial som används till denna 
undersökning och i så fall inom vilken eller vilka av föreningarna?  

 
 Kan man upptäcka tendenser i föreningarnas medlemsantal under 

denna tidsperiod; i så fall vilka? 
 
 
 
 

Källor och källkritik: 
 

De källor jag har valt att använda mig av är först och främst protokoll från årsmöten och 

styrelsemöten men jag kommer även att använda mig av årsberättelser, styrelseberättelser, 

uppbördsböcker och viss korrespondens. I korrespondensen ligger mitt största intresse att 

finna männens röst, det vill säga om männen i partierna, ifrån staden, länet eller hemmet på 

något sätt gav sina tankar om kvinnornas kamp. Jag inser denna frågas subjektivitet och 

kännslighet och utgår därför att jag inte kommer finna speciellt mycket om den i de officiella 

dokumenten då man från kvinnornas sida kan ha ansett att sådant inte hade plats där. 

 

Alla dessa dokument är samlade i arkivbildare på Arkiv Gävleborg, i Gävle. Vissa av 

protokollen, speciellt de från Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb är skrivna med en 

svårläst skrivstil, vilket har gjort det nödvändigt att lägga ned mycket tid på avkodning. Den 

mänskliga faktorn gör sig även gällande i form utav saknande handlingar som vissa protokoll 

men främst i den ibland totala avsaknaden av medlemsmatriklar. Detta tvingade mig att 

söka mig utanför det valda materialet dock gav denna sökning endast ett fåtal fynd.  

 

När det kommer till den källkritiska delen av detta avsnitt, kan man tycka att källor som 

protokoll från mindre föreningar borde ha ett visst sanningsvärde då de är skrivna av 

medlemmar för medlemmar och att sekreteraren då inte borde ha möjlighet att skriva 

osanningar, då alla hade tillgång till protokollen och vetskap om verksamheten och 

händelser. Även Gunnela Björk, fil. dr. och universitetslektor i historia vid Örebro universitet, 

har baserat sin undersökning på föreningsprotokoll tycker på detta vis: 

Föreningarnas protokoll bör huvudsakligen läsas som ett uttryck för styrelsens, dvs den lokala 
elitens, officiella version av en handling eller ett händelseförlopp. Det finns naturligtvis risk för 
att kvinnors inflytande och handlingskraft övertolkas när källmaterialet huvudsakligen består av 
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protokoll och handlingar som kvinnorna själva producerat. Källproducenter tenderar gärna att 
ge sin egen aktivitet alltför stor förklaringskraft.

5
  

 
Även om det visserligen finns en poäng i detta argument finner jag den något cyniskt. 

Generellt sett borde styrelser, på lokalnivå då sådana föreningar tenderar att ha få antal 

medlemmar, inte ha någon anledning att försköna sina egna protokoll eftersom de flesta 

medlemmar på ett eller annat sätt borde vara insatta i föreningsverksamheten. Sedan kan 

medvetenheten om eftervärlden spela en roll i hur man uttrycker sig men även kanske en 

rädsla för om materialet skulle kunna hamna i fel händer. Det var inte ett brott att 

organisera sig kring kvinnorättsfrågan men det fanns säkert många sociala konsekvenser att 

utstå om man blev förknippad med detta.  Ytterligare en punkt som Björk tar upp handlar 

om de inre stridigheterna som kan ha pågått i föreningarna och klubbarna. 

Konflikter döljs ofta i källmaterialet. Det visar förmodligen mer vad som förenar än vad som 
skiljer aktörerna åt och ger i större utsträckning uttryck för segrarens version än förlorarens. 
Detta gäller i hög grad styrelseprotokoll men även protokoll från föreningsmöten.

6
  

 

Denna uppsats baserar sig just på styrelseprotokoll och föreningsmötesprotokoll vilket då 

innebär att man får ha i åtanke att det som faktiskt skrevs ned i dessa handlingar inte är hela 

sanningen utan den konsensus som mötet kom fram till i de olika punkter som behandlades 

under mötestillfället.  

 

Metod och urval: 
 
Metoden jag har valt att använda mig av är för och främst en komparativ analys utav 

innehållet i de tre olika kvinnoföreningarnas protokoll, styrelseberättelser och viss 

korrespondens. Metoden passar frågeställningarna, i och med att man i en komparation kan 

se mönster och tendenser, speciellt när undersökningen är utav kvalitativ sort.  

 

När det gäller den andra underfrågan får metoden bli av en kvantitativ sort då fokus ligger på 

medlemsantalen och vad de i sig kan påvisa. Valet att göra just den frågeställningen till en 

underfråga beror helt på det undersökta materialet då det antagligen hade varit för tunt för 

att kunna göra frågan fristående. Med tunt menar jag att det källmaterial som finns i de 

kategorierna är bristfälligt om ens närvarande som jag nämnde i föregående kapitel. 

 

                                                             
5
 Björk (1999) s. 34  

6
 Björk (1999) s. 34 
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Då jag ville ha så stor politisk spridning som möjligt, med Föreningen för Kvinnans Politisk 

Rösträtt i Gävle, FKPR som utgångspunkt valde jag Gefle Moderata Kvinnoförbund, GMKF, 

och till sist valde jag Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb, GSK, vilka då skall representera 

den ideologiska motsatsen till GMKF.  FKPR hade visserligen ingen ideologisk tillhörighet 

dock var de politisk kopplade i sin stora fråga, nämligen kvinnors rösträtt. 

 
En historiskt intressant tidsperiod måste väljas och vilken period i modern kvinnohistoria är 

mer intressant, ur ett kvinnoforskningsperspektiv men även ur ett populärhistoriskt, än tiden 

kring rösträttsreformen? Av praktiska skäl börjar undersökningsperioden för GMKF år 1915, 

vilket var det år föreningen bildades, och avslutas efter 1921. FKPR Gävle var på upphällning 

år 1920 och GSK hade några mycket stillsamma år från 1915 from till 1920, vilket gör urvalet 

av just denna period något svårare men inte omöjligt då jag har valt att ta med året 1914 för 

just GSK. De exakta åren spelar mindre roll bara de är rimligtvis nära åren kring 

rösträttsreformen, 1918-1921, då frågeställningen har mer att göra med verksamheten kring 

rösträttsarbetet och andra aktiviteter under den valda perioden även om perioden självklart 

är av vikt. 

 
 

Teori: 
 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats baserar sig på politisk feministisk teori. Då 

rösträttsfrågan ligger till grund för bildandet av dessa föreningar, kommer det politiska att 

ligga som ett eko under undersökningens gång. Feminism som forskningsteori, kan av vissa 

anses som något problematiskt i sig eftersom det är en splittrad teori med många 

förgreningar. Den gren av feministisk teori som denna uppsats baserar sig på, feministisk 

politisk teori, är fortfarande ifrågasatt av forskningskollektivet. I Encyclopedia of Feminist 

Theories, ett vetenskapligt uppslagsverk sammanställt av Lorraine Code, skriver man att: 

 
Historically, political theory has been an academic field devoted to normative questions related 
to government and the state […]Indeed, feminist and new left slogans such as ‘the personal is 
political’ both contribute to and reflect the new multi-centered politics. As a consequence, the 
field of political theory has been transformed such that one can now speak of a feminist 
political theory. 

7
 

 

                                                             
7
 Code (2000) s. 390 
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Detta är alltså en ung teori, historisk sett, vilket kan innebära problem med validitet. Dock 

kommer denna teori varken bevisas värdig eller motbevisas om den inte prövas i praktiken. 

Svårigheten med teorins validatet uttyckts bland annat av Code på detta vis:  “[…] the very 

subject of feminist politic, women, seems to have disappeared under the scrutiny of 

theory.”8 Dock finner jag denna teori passande till just denna uppsats. Kvinnors 

organiserande för att ta plats i ett samhälle som var dominerat av män, var en politisk 

handling i sig. 

 

Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse skriver, i Politikens Paradoxer – En introduktion till 

feministisk politisk teori, att: ”Feministisk politisk teori relaterar alltid denna politikens 

paradox: Samtidigt som kvinnor har mindre makt just på grund av sitt kön, erkänns inte 

könets politiska betydelse.”9 Denna paradox som Wendt Höjer och Åse nämner är i sig ett 

bevis på vilket av de två könen som har makten inom politiken. Även inom forskningsvärlden 

verkar detta stämma eftersom det ändå är där beslut om vad som anses vetenskapligt eller 

ovetenskapligt fattas.  

”Att den politiska idéhistorien i stor utsträckning är en historia både av, om och för män har 
inte undgått att påverka hur centrala politiska begrepp och teorier utformats. Historiska 
föreställningar om kvinnor och kvinnlighet är inte möjliga att bortförklara som enstaka 
sexistiska uttalanden eller som resultat av en (mycket lång) serie olyckliga omständigheter. 
Tvärtom är föreställningen om kön, om kvinnors och mäns olika roller och funktioner i 
samhället och staten, integrerade i den politiska idéhistorien.”

10
  

 

Att de olika rollerna faktiskt finns i den politiska idéhistorien medför att man inte kan blunda 

för ojämlikheten inom den svenska politiken. Det är ett faktum att även idag, att kvinnor får 

ge vika inför män trots att de är likvärdiga på pappret. Detta är skäl nog att godkänna 

feministisk politisk teori och dessutom erkänna att genus spelar en roll inom politiken och 

agera utifrån det. Det har dock gjorts framsteg och även om dess ställning i den akademiska 

världen är något försiktig är feministisk politisk teori, för nuvarande kanske man skall 

tillägga, godkänd som teori. 

 

För att gå vidare i de feministiska teorierna, vill jag lite kort ta upp termen ”genussystem”. 

Statsvetarprofessor Maud Eduards citerar Yvonne Hirdman i sin avhandling på detta vis: 

                                                             
8
 Code (2000) s. 391 

9
 Wendt Höjer & Åse (1999) s. 7 

10
 Wendt Höjer & Åse (1999) s. 9 
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I könspraktikerna i moderna västerländska samhällen finns emellertid en tydlig samvariation 
mellan synen på olikheter å ena sidan och ojämlika villkor å den andra sidan. En känd teori på 
området är Yvonne Hirdmans ”genussystem”, som bygger på två lagar eller ”logiker”: könens 
isärhållande och den manliga normens primat. Hennes tanke är att mannens ”mänsklighet” har 
fått dignitet av ”lag” (Hirdman 1990:78). Därmed har kvinnors ”kvinnlighet” blivit en avvikelse 
som förklarar deras underordnade ställning i samhället.

11
 

 

Männen vid tiden runt förra sekelskiftet kan mycket väl ha tänkt i de banorna som Hirdmans 

”genussystem” beskriver. Kvinnors plats var i hemmet och man var övertygad om att 

kvinnan själv ansåg detta. Vidare skriver Bengt Nilsson, universitetslektor på högskolan i 

Gävle, om Hirdmans teorier, att: ”det rådande genuskontraktet dvs. både tydliga och 

omedvetna ömsesidiga uppfattningar om kvinnors och mäns positioner, kan dock förändras i 

samband med större kriser, världskrig etc.”12 Tecken på just en sådan förändring kommer vi 

att se i den här undersökningen eftersom forskningsperioden är baserad kring första 

världskriget. 

 

 

Tidigare forskning: 
 

Intresset för att forska kring kvinnoorganisationer verkar vara stort, speciellt kring just 

politiska organisationer, men de flesta undersökningsperioderna hamnar i nutid eller i alla 

fall under den senare delen av 1900-talet. Detta sträcker sig utanför min avgränsning men 

jag har valt att ta med en av dessa avhandlingar trots detta, nämligen Malin Rönnbloms.  

 

Malin Rönnblom, fil.dr. i statsvetenskap, har gjort ett arbete som handlar om kvinnors 

organisering i tre kommuner i norra Sverige. Visserligen har hon valt att göra en 

nutidsstudie, men mycket i hennes resonemang i hennes bakgrunds- och teorikapitel kan 

vara intressant för denna uppsats, då hon först skriver generellt om kvinnorörelser. Hon 

börja med att säga: ”Vissa feministiska teoretiker menar att genom att kvinnor av tradition 

är sammankopplade med den privata/personliga sfären i samhället och män med den 

offentliga sfären så utdefinieras kvinnor ur det politiska rummet”13, vilket låter naturligt då 

det fungerade på detta vis för kvinnor under en relativt lång tid i vår moderna historia. 1900-

talets kvinnor torde ha insett detta och då ansett att de måste på alla sätt och vis motarbeta 

                                                             
11

 Eduards (2002) s. 42 
12

 Nilsson (1996) s. 38 
13

 Rönnblom (2002) s. 36 
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detta synsätt. Man började alltså organisera sig i grupper, vilket leder mig till nästa 

avhandling. 

 

Maud Eduards avhandling, Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk 

teori, har många olika synvinklar kring kvinnors organisering. Jag fastnade för följande citat, 

då innebörden är så självklar men väldigt sällan formuleras: ”Kvinnors organiserade krav, 

menar jag, kan ses både som ett resultat av och en protest mot den rådande ordningen. 

Uttryckt i demokratitermer kan man säga att demokratin både möjliggör organisering och 

försvårar den genom ett etablerat regel- och normsystem.”14 Kvinnorna började helt 

plötsligt ställa krav som låg utanför deras sfär, enligt den gamla ordningen, och männen 

började då reagera. Hon skriver även hon, om motståndet från männens sida och hon tror 

att en av förklaringarna till detta är:  

 
Kvinnors självorganisering går emot den demokratiska jämställdhetsdiskursens grundprincip 
om samarbete mellan könen. Att organisera sig separat uppfattas som ett inlägg i debatten för 
kvinnor som grupp, mot män, även när inget sägs om män. Redan beteckningarna separat 
organisering och särorganisering implicerar att det finns en normal organisering som kvinnor 
väljer bort. De avskiljer sig definitionsmässigt från män. Alla feminister har haft modet att 
separera sig intellektuellt, om inte fysiskt, från den manliga kulturen skriver Sheila Jefferys 
(1994:192). Häri ligger, menar jag, grunden för motståndet mot kvinnors självorganisering.

15
  

 

 

Eduards anser alltså att männens motstånd kommer ifrån separeringen eller man kanske 

skall säga kvinnornas avståndstagande. Dessutom att kvinnor grupperade sig emot män, 

skulle kunna leda till oro i de manliga leden. Ingen tycker om att bli målet för missnöje av en 

grupp, speciellt inte om gruppen består utav den andra halvan av mänskligheten. Det kanske 

inte är rätt sätt att gå tillväga men det är ett sätt att agera för att nå sina mål.  Jag kommer 

även att beröra männens motstånd i den allmänna bakgrundsdelen av denna uppsats, dock 

väldig kort. 

 

 

I sin avhandling Högerns kvinnor – problem och resurs för Allmänna valmansförbundets 

perioden 1900- 1936/1937, skriver historikern Stina Nicklasson b.la. om hur Sveriges 

Moderata Kvinnoförbund, SMKF, fick kämpa hårt emot både männen och kvinnorna. Med 

                                                             
14

 Eduards (2002) s. 65 
15 Eduards (2002) s.156 
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kvinnorna, i detta fall, menar jag de kvinnor som valde att gå med i Allmänna 

valmansförbundets centrala kvinnoråd som underställde sig sin manliga motpart helt.16 Det 

rådde nämligen en stor osäkerhet inom AVF om man överhuvudtaget skulle stödja 

kvinnornas rösträttskamp, men även om man skulle eller snarare kanske ville tillåta 

kvinnorna att gå med i partiet. Och om man skulle tillåta en kvinnoorganisation ansåg man 

att den skulle då vara underordnad AVF17 Männens influenser är tydliga i denna 

undersökning vilket gör det intressant att se om samma sak kan sägas om det jag kommer 

att hitta i min undersökning. 

 

I avhandlingen Från broderskap till systerskap, som handlar om det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet, skriver Gunnel Karlsson, fil.dr. och universitetslektor, att: ”Så länge 

kvinnorna saknade rösträtt var partiets insatser för kvinnoorganiseringen sporadiska och 

tämligen oengagerade. Det var egentligen bara när kvinnorna ville bilda en egen 

organisation som man engagerade sig – och då mot kvinnans önskan.”18 En för kvinnorna 

beklämmande slutsats. En kamp i uppförsbacke mot männen, deras äkta makar, bröder, 

fäder, söner. De emotionella aspekterna av denna kamp är intressant för forskningsvärlden 

tyvärr men jag ser det som den främsta orsaken till att det var så svårt för kvinnorna att 

överhuvudtaget ta det första steget.  

 

Christina Florin, professor och historiker, skriver även hon om rösträttsfrågan i sin bok 

Kvinnor får röst – kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. Florin 

behandlar b.la. frågan om kvinnorna organisering kring rösträttsfrågan. Hon skriver om hur 

FKPR och LKPR, vilka banade väg för rösträttsverksamheten, fokuserade på att utbilda sig i 

det politiska för att kunna möta männen som gelikar.19 Kvinnorna utvecklade sociala 

strategirer för att hantera männens motvilja för kvinnlig rösträtt. Eftersom kvinnorna var 

uteslutna ur den politiska svären fick de använda sig av den privata, såsom att hålla 

middagar för prominenta män men även att påverka sina äkta män och manliga släktingar.20 

Ett annat exempel är brevskrivandet. Florin kom över en stor mängd korrespondens mellan 

                                                             
16

 Nicklasson (1994) s. 82ff 
17

 Nicklasson (1994) s. 73 ff 
18

 Karlsson (1996) s. 122 
19

 Florin (2006) s. 120  
20

 Florin (2006) s. 170 ff 
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kvinnorna i Sverige där de uppmanade varandra att ”sprida ordet” om rösträttskampen.21 

Hon skriver även om de interna problem rörelsen stötte på såsom medlemmar som inte 

betalade, att de flyttade bort, inte engagerade sig. Även osämja var man inte förskonad 

ifrån. Speciellt illa verkade det vara på de mindre orterna.22 

 

Sist men inte minst vill jag ta upp Gunnela Björk som har tidigare citerats i uppsatsen. Hon 

har skrivit en mycket utförlig avhandling om kvinnorna i Örebro från 1900-1950. 

Avhandlingen baseras på forskning kring kvinnors medborgarskap, i Örebro, där Björk även 

tar upp kampen om rösträttsarbetet inom Örebros kvinnoorganisationer, vilket gör 

avhandlingen ytterst relevant för denna undersökning. I mycket kort sammanfattning kom 

Björk b.la fram till att FKPR i Örebro lyckades sammanföra kvinnorna i staden, oavsett 

politisk tillhörighet, klass, yrke och civilstånd till en gemensam kamp för rösträtten.23  

”Högerkvinnorna” hade den starkaste organisationen i Örebro. De var mer utbildade och 

hade fler medlemmar är den socialdemokratiska kvinnoföreningen, vilket gjorde att de 

kunde förhandla mer med både männen i det egna partiet och männen i Örebros styrande 

positioner.24 De socialdemokratiska kvinnorna i Örebro fick arbeta mycket med att utbilda 

sig själva i organisering och parlamentarisk ordning. Samtidigt fick de strida mot männen i 

det egna partiet för sitt medborgarskap.25 

 

Björks avhandling kommer att finnas med som den röda tråden, i textformat, igenom denna 

uppsats. Avhandlingen sträcker sig visserligen bortom avgränsningsområdet för denna 

uppsats dock är Björks begynnande kapitel, där hon behandlar 1900-talets första årtionden, 

mycket intressanta att dra paralleller mrd. Örebro och Gävle var dessutom, under 

uppsatsens valda period, industristäder av liknade sort med ungefär samma 

befolkningsmängd och sysselsättning vilket gör att man kan göra vissa antaganden p.g.a. 

denna likhet.26  

 

Bakgrund: 
                                                             

21
 Florin (2006) s. 124 

22
 Florin (2006) s. 134 

23
 Björk (1999) s. 292 

24
 Björk (1999) s. 301 ff 

25
 Björk (1999) s. 294 ff  

26
 Björk (1999) s. 277  
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Allmän bakgrund: 

 

Krigets inflytande: 
 

I Sverige fanns det ett starkt motstånd mot demokratins intåg, i början på 1900-talet. Vår 

kungamakt och regering vill inte gärna släppa ifrån sig kontrollen, men de började vekna när 

världen omkring härjades av både krig och revolutioner. Den ryska revolutionen fick stort 

inflytandet och år 1917, på Stockholms gator speciellt men även i andra delar av landet, 

sattes fruktansvärda kravaller igång. Detta satte i sin tur igång en dominoeffekt som skulle 

leda Sverige in i parlamentarismens värld. 1918 satte skräck i Sveriges överklass i och med 

revolutionernas frammarsch i Europa, vilket ledde till: ” en kompromiss som gav manlig och 

kvinnlig allmän rösträtt till riksdag och kommuner, men där fortfarande valbarheten till 

första kammaren gav vissa konservativa garantier.”27  

 

Den sista dominobrickan i ”rösträttsledet”, ledde till de antagna grundlagsändringarna som 

skedde 1921. Man kan hävda att det inte var kvinnornas kamp som fick igenom 

rösträttsförändringen utan att det var oron att Sverige skulle explodera i revolutioner som 

många andra europeiska länder, om man inte tillät underklassen mer rättigheter.28 Det blev 

en klassfråga, med kvinnorna i skuggan. 

 

Kvinnorättsorganisationernas vagga:  
 

Vid slutet av förra seklet började kvinnorättsorganisationerna att bildas. Fredrika 

Bremerförbundet är en av de äldsta av dessa, startades 1884, och förbundet ansåg att 

kvinnor från högre samhällgrupper borde ha inflytande över politik, medan de ansåg att 

arbetarkvinnor skulle utbildas och uppfostras innan de skulle kunna bli insläppta på den 

arenan.29 Det var en ojämn kamp då kvinnor en masse inte hade samma åsikter. 

”Kvinnoaktivister som Kata Dahlström och Anna Sterkey […] ansåg att kvinnor först måste 

                                                             
27

 Gustafsson (2007) s. 241 
28

 Hedenborg & Kvarnström (2004, 2006) s. 226-228 
29

 Hedenborg/Kvarnström (2004, 2006) s. 211 
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förtjäna sitt medborgarskap.” 30 Det var alltså väldigt problematiskt för de kvinnor som 

verkligen ville ha rösträtt att kämpa emot sig själva så att säga. Dock så påvisar det mer än 

något annat att vi människor först och främst är individer med egna åsikter och sedan 

kvinnor eller män, enligt min åsikt. 

 

Det fanns en del män dock som försökte gå kvinnorna till mötes med förslag så som detta:  

I regeringens rösträttsproposition år 1902 nämndes överhuvudtaget ingenting om den 
kvinnliga rösträtten. Däremot föreslogs att gift man eller man som uppnått 40 års ålder skulle 
förfoga över två röster, vilket kunde tolkas som en utvidgning av mannens målsmanskap.

31
  

 
Detta skulle kunna ha varit ett allvarligt försök från männens sida, att gå kvinnorna till 

mötes. Försöket kan lika väl ha varit halvhjärtat, skall också nämnas, dock bör man inte alltid 

utgå från att försök från männens sida var av ondo. Männens försök kunde säkerligen, vid 

många tillfällen, komma ifrån ren okunskap och brist på insikt i kvinnornas sak. 

 

Från första början var det frågor om utbildning, arvsrätt och äganderätt lades fram men den 

viktigaste frågan var just rösträtt.32 Man ville visa att man som kvinna verkligen ville ha 

rösträtt då många män ansåg att det inte var någonting som kvinnorna faktiskt ville ha. För 

att visa motsatsen till detta anordnade kvinnorna demonstrationer, föreläsningar, möten 

och framför allt så bildades det ett otal föreningar, förbund och klubbar.33  

 

Den avslutande delen om kvinnorörelserna i ”Det svenska samhället” skrevs på detta vis: 

”Först vid andrakammarvalet 1921 inträdde de svenska kvinnorna fullt ut på den politiska 

arenan. Kvinnlig rösträtt hade dessförinnan inrättats i Finland redan 1906, i Norge 1913, i 

Danmark 1915 och i Tyskland 1918.”34, vilket även bekräftas i URs Kvinnohistoria.35 

 

Hur såg det ut hos våra närmaste grannar? Ur ett globalt, eller kanske mer ett nordiskt 

perspektiv kan man tillägga att i Norge bildades ett socialdemokratiskt kvinnoförbund år 

1901 som blev landsomfattande år 1909, vilket kom att: ”präglas av gifta kvinnor som 

prioriterade socialpolitiskt arbete till förmån för hem och familj. På detta område gjordes det 

                                                             
30

 Hedenborg/Kvarnström (2004, 2006) s. 212 
31

 Carlsson (1986) s. 200 
32

 Rönnblom (2002) s. 71-72 
33

 Gustafsson (2007) s. 222 
34

 Hedenborg/Kvarnström (2004, 2006) s. 212 
35

 Kvinnohistoria (2004) s. 185 
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stora insatser”. 36 Vidare i Finland  bildades, år 1900, Finlands arbetarkvinnoförbund med 14 

fackföreningar och 7 kvinnoavdelningar. De anslöt sig sedan till det manliga partiet år 1905 

och bytte namn till Socialdemokratiska kvinnoförbundet. 37 

 

Slutsatsen av detta är att vi, i Sverige, var något sena även på den här fronten. Varför jag 

valde att ta med denna bit fakta är på grund utav vikten av att lyfta blicken från den lilla 

historien till den större, även om det i det här fallet bara blir till grannländerna. Dock har vi i 

Norden alltid påverkat varandra till en viss del så relevansen finns även där.   

 

Det tre kvinnoföreningarna: 
 

Jag kommer nu att så kortfattat som möjligt sammanfatta det tre organisationernas 

verksamhet i kronologisk uppställning. Urvalet i sammanfattningarna har grundats på sådana 

fakta som kan vara relevanta för den här uppsatsens frågeställning och diskussion. 

Bakgrunden sträcker sig från kvinnoföreningarnas bildande fram tills ca 1921. 

 

Bakgrund till Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, Gävle (FKPR): 
 

Det finns inte mycket skrivet om denna förening utanför arkivets väggar men tursamt nog 

skrev en FKPR-medlem, Aina Egelin, i februari 1952 en kort historik som föreningen bifogat i 

arkivbildaren. 

 

Bildandet av FKPR skedde 1902 i Stockholm och de som bildade den var bl.a. Signe Bergman, 

Ann Margret Holmgren och Anna Whitlock, vilka tillhör kvinnorörelsens pionjärer. 

 

Gävle FKPR bildades ett år senare, år 1903, som en lokal förening till FKPR. Det fanns ett 

stort intresse av denna förening från kvinnorna i landet och redan år 1907 fanns det 75 

lokalföreningar eller avdelningar.  

 

                                                             
36

 Citat taget ur Kvinnohistorisk uppslagsbok (1991) s. 27 
37

 Citat taget ur Kvinnohistorisk uppslagsbok (1991) s. 27 
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Föreningen arbetade för att ”väcka kvinnornas intresse för och ge upplysning i kommunala, 

sociala och politiska frågor genom att kalla goda föreläsare”.38 Den första ordföranden för 

Gävles lokalförening var fröken Karolina Själander, grundaren till Själanderska flickskolan i 

Gävle, som bara var kvar ett år på posten. Ersättaren var fru Anna Björk. En annan kvinna 

som nämns med värme är föreningens första sekreterare fru Klara Lindh som beskrivs som 

”själen och den drivande kraften i föreningen”.39 I detta dokument skriver Egelin att 

”Riksdagens motivering för avslag på motioner om rösträtt för kvinnor var enbart den, att 

kvinnor i allmänhet ej var intresserade för eller önskade densamma”.40 För att motbevisa 

detta skickades masspetitioner in; redan år 1902 där de, på 14 dagar, fick 5 641 påskrifter. År 

1907 fick de 142 128 namn och år 1914 skickades 18 666 in, bara från Gävleborgs län.41 

 

Föreningen tillhörde aldrig något parti men bestämde sig 1911 för att officiellt bara gynna 

dem som hade ”kvinnors rösträtt på sitt program”.42 Detta hade följderna att föreningen i 

Gävle förlorade ca 40 stycken medlemmar, vilka var högersinnade. 

 

Föreningen bytte skepnad efter rösträttsreformen till Frisinnade kvinnors Riksförbund (FKR) 

och 1922 blev den lokala grenen i Gävle till. Objektet nu var framförallt upplysningsarbetet 

och fredsarbetet. 1923 beslutade kvinnorna åter igen att förbundet skulle hålla sig 

fristående, vilket innebar att de inte slöt sig till något befintligt parti, och de antog ett eget 

program.43 

Bakgrund till Gefle Moderata Kvinnoförbund (GMKF): 
 

I början av det förra seklet tillät inte Allmänna Valmansförbundet, AVF, kvinnor att gå med i 

deras parti till en början, därför bildades ett kvinnoförbund. Först i Stockholm, Stockholms 

moderata kvinnoförbund som bildades år 1911.44 Nyheterna om bildandet av förbundet 

spreds snabbt och dotterförbund skapades snabbt.  

 

                                                             
38

 FKPR, Protokoll 1903 -1919    
39

 FKPR, Protokoll 1903 -1919    
40

 FKPR, Protokoll 1903 -1919 
41

 FKPR, Protokoll 1903 -1919    
42

 FKPR, Protokoll 1903 -1919    
43

 FKPR, Protokoll 1903 -1919    
44

 Nicklasson (1992) s. 57 
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År 191445 bildades Sveriges Moderata Kvinnoförbund, som blev moderförbundet och år 

191546 bildades Gefle Moderata Kvinnoförbund. Förbundet hade tidigt problem med att 

värva medlemmar då de moderata kvinnorna, p.g.a. sin politiska övertygelse, hade svårt att 

acceptera kvinnors rösträtt.  

 

Redan från början satte AVF tryck på kvinnoförbundet att underordna sig AVF, vilket 

kvinnorna vägrade och som kanske en motreaktion av de kvinnor som ansåg att SMKF gick 

emot de partipolitiska övertygelserna, bildade man Allmänna valmansförbundets Centrala 

kvinnoråd, CK, år 1920 som direkt underställde sig AVF.47 Konkurrensen om medlemmar 

borde antagligen nått sin kulmen i och med detta. 

 

Kvinnorna i denna konstellation verkade även de för utbildandet och upplysandet av kvinnor 

men de fick ständigt kämpa mot stora ekonomiska svårigheter. 

 

Bakgrund till Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb (GSK): 
 

Det är aningens problematiskt att sammanfatta de socialdemokratiska kvinnoklubbarnas 

historia då klubbarna ofta var fristående från varandra och hade olika mål och agendor. 

Dessutom går den socialdemokratiska kvinnohistorien hand i hand med utvecklandet av 

fackföreningar, vilka visserligen är av viss betydelse men jag har valt att inte gå in på dessa 

då det har lite eller ingen relevans för just den här uppsatsen. Därför blir denna 

sammanfattning något generell då syftet är att ge en liten bakgrund till hur klubbarnas resa 

har sett ut fram till ca år 1921 där uppsatsens avgränsning slutar. 

 

De första kvinnoorganisationerna, så kallade kvinnoklubbar, inom socialdemokraterna 

bildades kring förra sekelskiftet. Klubbarna bildades runt om i landet och de började 

engagera sig fackligt.48 År 1908 började klubbarna hålla kongresser, vart tredje år, fram tills 

bildandet av socialdemokratiska kvinnoförbundet år 1920. Just Gävles Socialdemokratiska 

Kvinnoklubb bildades även de år 1903.  

                                                             
45

 Nicklasson (1992) s. 78 
46

 GMKF, Protokollsbok 1915-1927 
47

 Nicklasson (1992) s. 124 
48

 Carlsson (1986) s. 189 



 18 

 

Arbetet som kvinnorna började med handlade om insamlingar till olika hjälporganisationer, 

vilket männen inom partiet ansåg lämpligt. En socialdemokrat från Stockholm, vid namn 

Rasmus Hansen höll ett föredrag om Barnens kontor i Köpenhamn vilka jobbade med att 

samla in kläder, pengar, ordna med basarer och liknande saker.49 Hansen ansåg att ”Detta 

kunde vara en lämplig verksamhet för kvinnoklubben”, vidare blir han citerad, på samma 

sida, ”dem mest lämpliga alldenstund klubben numera ej behöver taga befattning med 

fackliga frågor och borde nämnda fråga bli klubbens stora mål.”50 Med dessa ord kan man 

klart konstatera att motstånd mot kvinnors organisering inom facklig och politisk verksamhet 

fanns även inom socialdemokratin. Vid bildandet av Sveriges socialdemokratiska 

kvinnoförbund år 1920, bestämde man sig för att arbeta med ”sådana sociala och politiska 

frågors lösning som särskilt berör kvinnornas, mödrarnas, barnens och hemmens 

intressen”.51  

 
Gävlespecifik bakgrund: 

 

Kvinnofrågan i Gävle: 
 

Det samhällspolitiska läget i Gävle under 1900-talets två första decennier kan beskrivas som 

mycket aktivt och turbulenta när det gällde kvinnofrågan. Karl Magnus Lindh, Gefle Dagblads 

redaktör, sägs ha framfört ”Man säger att kvinnan icke är mogen, och att tiden icke är 

mogen för denna frågas lösning. Jag tror för min del, att löses den icke snart, skall det visa sig 

att den som icke är mogen är mannen” under en rösträttsdebatt i andra kammaren.52  Hans 

fru, Klara Nilsson, var med i LKPR (Landföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt) vilka såg 

till att anordna en ”kvinnoriksdag”, en kongress 1908 i Gävle. 46 kvinnor från Sveriges alla 

hörn samlades på Själanderska flickskolan för att diskutera rösträttsfrågan. Tack vare den 

nya lagen som bl.a. tillät kvinnor att bli valbara till kommunernas alla poster satt tre kvinnor 

med i Gävles stadsfullmäktige redan 1910.53 Detta var dock bara början på en lång och 

                                                             
49

 Carlsson (1986) s. 189 
50

 Carlsson (1986) s. 190 
51

 Citat taget ur Kvinnohistorisk uppslagsbok (1991) s. 480 
52

 Nilsson (2011) s. 40 
53

 Nilsson (2011) s. 87 
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strävsam kamp vars kulmen nåddes 11 år senare 1921 i och med införandet av kvinnans fulla 

rösträtt och medborgarskap i Sverige. 

Hungerdemonstrationerna 1917 
 

Kriget hade många konsekvenser även för de länder som ställde sig neutrala. En av dessa 

konsekvenser var matransoneringen. Kjell Östberg skriver i inledningen av sin bok Efter 

rösträtten – Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, b.la. om ett antal s.k. 

Hungerdemonstrationer, initierade av kvinnor, vilka skedde år 1917.54 Enligt Östberg började 

vågen av dessa demonstrationer våren 1917 i Västervik och sedan spred de sig över landet.55 

Östberg skriver att  ca 500 kvinnor i Gävle samlade sig till demonstration den 22 April 1917 

och an tusentals fler mötte upp når tåget kom fram till målet, vilket var Rådhusplatsen i 

Gävle.56 Dock fann jag, när jag letade i arkiven, att Gefle Posten skrev att just denna 

demonstration ägde rum den 23 April vilket må vara en parentes men jag anser att den är 

viktig att poängtera.57 Vad som kanske är viktigast dock, är att händelser såsom denna 

demonstration påvisar att kvinnorna i Gävle, och resten av Sverige, hade mycket annat än 

rösträttsfrågan att prioritera. Överlevnad går före rösträtt, om man ser till denna uppsats 

fokus, och dessa demonstrationer kan mycket väl ha påverkat Gävlekvinnornas val om 

engagemang eller icke i rösträttsfrågan. 

Gävles befolkningsmängd: 
 

Gävles befolkningsmängd under uppsatsens avgränsningsperiod är intressant att ta reda på 

då det kan sätta kvinnoorganisationernas medlemsantal i ett bredare perspektiv. 

 

Gävles befolkningsmängd under åren 1914-1921 

År Antal kvinnor Antal män Total befolkningsmängd 

1914 18 890 17 047 35 937 

1915 19 159 17 335 36 494 

1916 19 076 17 547 36 623 

1917 19 281 17 401 36 682 

1918 19 026 17 168 36 194 

                                                             
54

 Östberg (1997) s. 19 ff 
55

 Östberg (1997) s. 21 
56

 Östberg (1997) s. 24 
57

 Gefle Posten 22/4 1917 (Arkiv Gävleborg) 
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1919 19 029 17 063 36 092 

1920 19 847 17 914 37 761 

1921 19 953 18 016 37 969 

Källa: www.scb.se Sveriges officiella statistik, Folkmängden och dess förändringar. [Åtkomst: 2012-04-29] 

 

Det gick inte att finna någon statistik när det gäller antalet inflyttade eller utflyttade under 

den valda perioden vilket hade varit intressant eftersom det påverkar den totala 

befolkningsmängden. Det som dock är intressant för denna uppsats är att man ser hur 

många kvinnor det fanns i Gävle under den utvalda perioden och kan då jämföra det med 

antalet medlemmar i de undersökta kvinnoorganisationerna. 

 

 

 
Kvinnoföreningarnas arkivbildare - undersökningen: 
 

Här följer den empiriska undersökningen av det tre föreningarna, upplagt i kronologisk följd 

efter frågeställningarna.  Dock passar vissa delar av materialet in på fler än en frågeställning 

och jag har då valt att lägga det under den fråga som jag ansåg var bäst passande. 

(Informationen har jag dock vägt in i den eller de frågor som berördes, i materialet, i 

diskussions- och resultatkapitlet.) 

 

Då GMKF var mycket omfattande i sitt protokollskrivande gör detta att jag endast har tagit 

med de nedslag som är relevanta för frågeställningarna i denna uppsats. År 1915 kommer 

jag noggrant ta upp, då det är förbundets konstituerande år, sedan kommer jag 

sammanfatta de resterande åren, år för år. Underfrågans empiri kommer att följa som en 

separat del då medlemsantalen inte finns i det material som behandlas i huvudfrågorna.  

 

Rösträttsverksamheten 
 

Föreningen för Kvinnans Politiska rösträtt, Gävle (FKPR): 
 
Skrivelser till riksdagen diskuteras och aktualiseras under år 1916, angående lagförslag om 

kvinnors rösträtt. Man manar sina medlemmar att intressera sig för och läsa på om 

stadsfullmäktigevalet.  

http://www.scb.se/
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Man hade ett rösträttsmöte, år 1917, med Allmänna distriktsföreningen i Tempelordens 

lokal i Gävle, där man förde diskussioner kring samarbete i rösträttsfrågorna. Igen måste jag 

nämna att protokollen är tunna, innehållsmässigt sett, och man får försöka läsa mellan 

raderna. Samkväm och fester nämns såväl som deltagande på seminarier och föreläsningar. 

 

1918 var ett omtumlande år för världen och tyvärr skrev FKPRs kvinnor väldigt få protokoll. 

Innehållet i det som finns skrivet ger då väldigt lite information i kvinnoföreningens 

verksamhet detta år. Dock verkar det som om verksamheten var i full gång, trots allt, när det 

gäller arbetet inför valet och rösträttsfrågan. 

 

År 1919 valde föreningen beslutsamt att fortsätta finnas trots att deras huvudsyfte hade 

genomförts, nämligen kvinnlig rösträtt. Man fortsatte dock med ett nytt syfte, att fokusera 

på att utbilda kvinnor, så att de kunde ta vara på sin nyvunna plikt och sitt privilegium.  

 

Gefle Moderata Kvinnoförbund, GMKF: 

1916 talar man om valet av kommunfullmäktige och hur man skulle göra för att få inflytande 

över detta och att kandidater skulle väljas och utnämnas. Man skrev ett så kallat särtryck i 

Gefle Posten där man uppmanade den ”moderata kvinnan i Gestriklands landsbygd” att 

begära sin rätt att rösta i landstingsmannavalet.58  

 

År 1917 var, om ännu mer verksamt. Ett samarbete mellan förbundet och männens 

valmansförening, godkändes.59 Centralstyrelsen ville göra ett lagförslag angående 

rättigheterna för de barn som var födda utanför äktenskapet, vilket ledde till långa 

diskussioner. Man fick en skrivelse från grevinnan Ebba von Eckerman där hon uppmanar 

förbundet att arbeta hårt inför hösten riksdagsval till andra kammaren.60 

 

Styrelsen avslutar år 1918s styrelseberättelse med följande deklamation: 

 

                                                             
58

 GMKF, Styrelsesammanträde 13/3- 1916 
59

 Kvinnorna syftar till Allmänna Valmansförbundet när de skriver männens valmansförening i detta fall. 
60

 Efternamnet är jag osäker på då skrivstilen är näst intill oläslig i denna källa. 
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Året 1918 kommer att i historien utmärkas såsom ett särdeles betydelsefullt år för vårt lands 
kommunala och politiska utveckling, då urtima riksdagen i dec. månad antog den kommunala 
rösträttsreformationerna i den ofantliga utsträckning, efter vilken Sveriges folk i Mars månad 
1919 för första gången går till val. Historien skall också komma att visa, vilka följder av gott eller 
ont denna vitt omfattande reform fört med sig. Man må ej undra på, om vi med vårt kära 
fosterland måhända icke få helt och hållet undgå stormarna, som nu som bäst rasa kring oss. 
Frivilligt ha vi öppnat dammarna för folkelementen, må vi också hoppas och sätta vårt lit till 
den, som styrer folkens öden att han i barmhärtighet leder strömmen i lugna böljor genom de 
öppna slussarna. Då skall nog Sveriges folk gå en trots allt lycklig framtid till mötes.

61
 

 

I denna deklamation kan man tydligt se GMKF’s oro när det gällde allas lika rösträtt. Skulle 

det komma att störa ’världsordningen’ och leda till kaos i landet? Dock verkar det finnas 

hopp om framtiden. 

 

År 1919 talar man mycket om de nya reformerna och hur man skall sprida dem så att så 

många kvinnor som möjligt skulle komma sig för att rösta. Här igen talas om utbildning och 

detta var välbehövligt då antalet röster per hushåll var ett helt företag att uträkna. Kvinnan i 

hemmet behövde någon form av inkomst för att kunna deklarera men hon fick räkna till 

mannens inkomst också och för varje hundrade krona vad årsinkomsten fick man en röst och 

så vidare. Styrelsen skickade ut en detaljerad instruktion till kvinnorna om hur uträkningen 

skulle gå till, vilket var mycket förutseende av dem.  

 

Det finns en liten artikel inklistrad på en sida i årsmötesprotokollet som hölls den 13 mars på 

Grand hotell. I artikeln så uppmanar förbundet kvinnor att rösta trots att det kanske skulle 

kunna ta emot. ”Fröken Göranson62 påpekade, huru som bland många, särskilt på 

landsbygden, helt osanna begrepp råda om högerns folk tack vare en osund och klandervärd 

motagitation.”, vidare i artikeln vill man att det skall blidas så kallade husmodersklubbar som 

skulle ha i uppgift att hålla kvinnorna uppdaterade om viktiga händelser.63  

 

På 1920 års årsmöte inleder ordförande Anna Sundbom med dessa ord: 

[…]beröra det nuvarande tidsläget och nödvändigheten att sluta sig samman i fortsatt arbete 
för sina samhällsbevarande idéer och utan fruktan för några som helst storvulna ”Bragelöften” 
emot det moderata partiets bestånd. De moderata ha och kommit helt visst fortfarande i 
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framtiden att få sina uppgifter att fylla. Ingen kan heller med bestämdhet sia om dess varande 
maktstrukturer. De ny maktegarne i staten likna dem, som ständigt vilja hitta på något nytt i 
sina sysselsättningar, vända upp och ner och plocka sönder. Däri ligger kanske den utlovade 
friheten som eljes saknas över allt, kringskuret som samhället blir genom de otaliga 
lagbestämmelser med ty åtföljande straffpåföljder vid den allra minsta förseelse. Endast lagen 
om åttatimmars arbetsdag har med sig en massa olägenheter, som försvåra arbetet för den 
största industriidkare till den minste hantverkare, ävensom icke sällan för arbetarne själv, allt 
till förfång för allmänheten.

64
 

 

I och med denna lilla artikel kan man, utan historieböcker, räkna ut vilka som kom till makten 

i valet och hur moderatkvinnorna reagerade på detta. Tonen i artikeln är irriterad och 

frustrerad men man ser också att det finns hopp om att nästa gång, på grund av allt den 

nuvarande regeringen ”ställer till med”, vinner man valet. 

 

Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb: 

 

Vid ett möte, den 5:e september 1921, diskuterade man styrelsens insamling av pengar till 

det stundande riksdagsmannavalet. Styrelsen hade begärt anslag på 200 kronor från 

kommunstyrelsen och 100 kronor från distriktsstyrelsen och båda dessa hade beviljats. Här 

visas det tydligt att man kommer att jobba med ekonomin på ett helt annat sätt än vad man 

har gjort tidigare då man mycket specifikt skriver om just hur man skall bära sig åt för att 

finansiera det man vill arbeta med. Man skulle också rekvirera 1500 exemplar från 

Morgonbris valnummer, för utdelning, och dessutom börja indelningen av valdistrikt. Det 

beslutades också att man skulle deltaga i valarbetet under valdagen. Som avslutning 

uppmanade ordförande medlemmarna att göra sitt yttersta på valdagen. 

 

Verksamheten utanför rösträttsarbetet 
 

Föreningen för Kvinnans Politiska rösträtt, Gävle (FKPR): 
 
Föreläsningar var viktiga, även i denna förening. Hjälparbete med olika föreningar inom 

staden talades det mycket om vid årsmötet år 1915. En kvinnornas kalender efterlystes av 

medlemmarna och godkändes av styrelsen. Även sång, deklamerande och allmänt samkväm 

genomsyrar denna förening.  
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År 1916 bestämmer man sig för att fira Birgittadagen65 och en kommitté sammanställs och 

ge i uppdrag att göra detta till ett härligt firande. Enligt föreningen, gjorde kommittén ett 

fantastiskt jobb med firandet. De verkar ha lite problem med närvaron på möten och 

föreläsningar så här uppmanas medlemmarna att försöka delta lite oftare.  

Man organiserar namnlistor som skall skickas till riksdagen och utbildningsförsöken 

fortsätter i form av föreläsningar och diverse samkväm. I 1918 års redovisning av 

artikelserien skriver man: ”L.K.P.R:s artikelserie har även under 1918 fortsatts efter den 

tidigare följda planen”,  vilket då visar att kvinnorna fortfarande var aktiva. 

 

Vidare till år 1920 då många föreläsningar hölls detta år men närvaron var låg. 

Korrespondens med tidningsföretag påvisar ett allt mindre intresse för artikelserien. 

År 1921 är verksamheten fortfarande låg. Efter noggrann genomgång av den bevarade 

korrespondensen har jag funnit ett brev från Gerda Modén, i vilket hon skriver:  

 

L.K.P.R:s artikelserie 1919-å1921. 
 
 
Enligt beslut av fjolårets centralstyrelsemöte skulle artikelserien avvecklas under årets lopp. Av de från 1919 
återstående artiklarna, sex till antalet, ha nu fem blivit utsända och tidningsabonnenterna ha underrättats om 
seriens upphörande. 
 De sedan föregående redogörelse utsända artiklarna äro: 

Anna Lindhagen: ’Internationellt program rörande arbetsförhållanden.’ 
  Ann Margret Holmgren: ’Kvinnornas krigsvinster.’ 
    Hilda Sachs: ’Rösträttskongressen i Gèneve.’ 
  Gulli Petrini: ’Kvinnorna och fullmaktstjänsterna’ 
  Ester Åkesson-Beskow: ’Den stora kvinnokongressen i Gèneve.’ 

Beträffande abonnenterna ha inga förändringar förekommit sedan senaste redogörelse. 
Jag ber slutligen få uttala mitt tack för det förtroende, som centralstyrelsen visat mig. 
 
   Gefle den 25 mars 1921 
   Gerda Modén

66
 

 

Här kan man se hur livet börjar sippra ur föreningen, i och med avslutandet av artikelserien. 

Det var inte bara föreningens största verksamhet som försvann utan även ett av de få forum 

där kvinnor kunde utbyta tankar angående politik helt fritt; ett forum som dessutom kunde 

nå ut till en stor publik. 
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Vad som är speciellt med denna förening är just deras artikelserie som startades redan 1903. 

Serien var inte sammanhängande, mer än att ämnena hade med kvinnors rätt att göra. Det 

var många olika författare, dock bara kvinnliga författare, vilket man ser på titlarna och 

författarna i brevet från Gerda Modén. Det hade varit mycket intressant om dessa artiklar 

hade bevarats, för att t.ex. kunna se om det kanske fanns manliga författare eller avvikande 

ämnen eller någon form utav röd tråd som reflekterade just det årets politik och så vidare. 

Det finns kanske en möjlighet att artiklarna finns i någon eller några av dessa gamla tidningar 

som ligger bevarade i något annat arkiv, men att finna dem får bli ett uppdrag för en annan 

uppsats. 

 

Gefle Moderata Kvinnoförbund, GMKF: 

Onsdagen den 14 april 1915 hade Gefle Moderata kvinnoförbund, eller Moderata 

Kvinnoförbundet som de kallade sig då, sitt konstituerande möte. I paragraf fem hittar vi 

syftet med förbundet vilket var att: 

[…]bringa kvinnorna kunskap i nationella och sociala frågor, väcka och stärka deras känsla af 
ansvar gentemot fosterland, samhälle och hem, lära dem att på bästa sätt till samhällets gagn 
bruka de rättigheter svensk lag gifver dem. Och enligt stadgarna § 2: Förbundet anser att vid 
politiska och kommunala val samarbete bör sökas med det moderata partiet.

67
  

 

Man beslutade även att gå med i Sveriges Moderata Kvinnoförbund då man ansåg att det 

skulle gagna alla parter. Samma dag hade sedan den nyvalda styrelsen sitt första 

sammanträde. Här diskuterade man om ett föredrag om äktenskapslagstiftningen som skulle 

hållas av fröken Matilda Staël von Holstein och att man skulle ta en inträdesavgift på 25 öre 

per person.  

 

Nästa möte hölls den 13 september 1915, även detta ett styrelsesammanträde. Här 

diskuterar man, i paragraf tre, föredraget om äktenskapslagstiftningen och att det tyvärr var 

för dålig uppslutning. Kassören meddelade att de bara hade 40 kronor i kassan. Man beslöt 

att styrelsemedlemmarna skulle mer aktivt börja värva fler medlemmar. I paragraf fyra 

diskuterar de kring vad moderata förbundet har rätt att kräva av dem och de beslutar att 

moderata förbundet inte kan kräva något alls av dem. I paragraf fem skriver de om hur 

förbundet skall få in mer pengar och flera förslag diskuteras. Man väljer att ta upp 
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diskussionen igen vid nästa möte. Fröken Ingrid Gunarson får i uppgift att på 

centralstyrelsens möte ta upp skrivandet av artiklar som skall sprida de moderata idéerna. 

Man ville få upp kvinnors intresse för förbundet. 

 

Nästa styrelsemöte hölls den 21 september 1915 och i paragraf två så tar man upp 

ansökandet av anslag till en demonstrationskurs i huslig ekonomi, vilket var ett av förslagen 

till hur man skulle få in mer pengar till förbundet. Styrelsesammanträdet efter detta hölls 

den 12 oktober och där tog man bland annat upp husmoderkursen, vilket var 

demonstrationskursen i huslig ekonomi, och att anslaget hade godkänts.  

 

I nästa paragraf ber man fröken Gunnarson att berätta vad som händer under 

centralstyrelsemötet den 8 oktober. Ett kvinnligt värnpliktsår hade tagits upp, man talade 

om ett samarbete med FKPR, vilket är speciellt intressant för denna undersökning. Först 

talade man om att förbundets ordföranden skulle gå med i FKPR, men sedan kom man fram 

till att det inte skulle se bra ut och man nöjde sig med ett samarbete förbunden emellan.  

 

Styrelsen hade även ett mycket kort sammanträde den 1 november som man skulle kunna 

tolka som ett samkväm mer än möte med tanke på att inget togs upp. 

 

1916 var ett mycket verksamt år. Centralstyrelsen ville ”gå till självaste kungen” och begära 

att en lag skrevs som gick ut på att varje ung kvinna skulle vara skyldig att gå kurser om hur 

man skall sköta ett hem. Gävleförbundet ogillade denna idé på alla sätt och vis och skickade 

en skrivelse att de inte kunde godkänna något sådant. Kvinnans frigörelse från hemmet stod 

på spel! De tar upp minderårigas tobaksrökning som en av de viktigaste sakerna att ta upp 

på centralstyrelsens årsmöte.  

 

Kvinnorna diskuterar även kring unga kvinnors moral och att det är en reflektion av den nya 

tidsandan som man måste råda bot på. Man ville verka för starkare föräldraskap då man 

ansåg att barnen började bli för olydiga och ”onda”. Man hade även många föreläsningar, 

som ”Tyskland och dess kvinnor”, krigsberedskap med mera.   
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1917 diskuterar kvinnors okunnighet igen och försöker med hjälp av föreläsningar bilda så 

många som möjligt.  

 

År 1918 talar man om Finlands plågor och att man måste hjälpa det finska folket på alla sätt 

och vis. GMKF skriver om ”Finlands laglydiga regering och folk å den ena sidan, och den röda 

terrorn å den andra sidan”.68 Den kvinnliga värnpliktsfrågan uppkommer även detta år men 

inget klart bestäms. En hel del föredrag fanns även med detta år som handlade om 

fattigvårdslagstiftningen, den nya äktenskapslagen och så vidare. I just det föredraget 

samarbetade moderatkvinnorna med Vita bandet, FKPR och Kooperativa kvinnogillet.69  

 

År 1919 var oron över förbundets finanser mycket påtaglig och omnämns i stort sett i varje 

styrelseprotokoll.  

 

Den allmänt konservativa andan blir tydlig i fru Linda Larson föredrag om kyrkan och staten 

vid årsmötet 1920, vilket Anna Björk, medlem in GMKF noggrant skrivit ned till en lång 

artikel som, även denna, finns inklistrad i protokollsboken. Larson högaktar kyrkan och allt 

den har gjort för fosterlandet, skolor och läroverk med mera. Hon talar om hotet mot kyrkan 

från staten, från Marx och Lasalle, från judar och fanatiska materialister. Hon talar om 

kyrkan i andra länder som Holland, där det inte finns någon kristendomskunskap i skolorna 

och Amerika där ”församlingarna leva på fester och reklam”. Larson nämner en man, Viviani, 

och citerar honom: ”Ur folket själ har vi utdrivit tron på ett annat liv och på gudomlig 

uppenbarelse. Vi har släckt himlens ljus och de skola aldrig mer tändas.”, och hon fortsätter 

sedan med att säga:  

I vårt land stunda djupgående strider för vår kyrka och vår kristna tro. Det blir vår plikt, vi som 
äro övertygade om, att kyrkans sekularisering skulle innebära en fara för vårt folk, att vad på 
oss var och en ankommer söka förhindra detta.

70
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Här ser man tydligt GMKF’s religiösa sida och det klara motståndet och rädslan för ’hotet’ 

mot kyrkan, i detta fall, i form utav kommunismen och marxismen men även ”fanatiska 

materialister”. 

  

Fler föreläsningar om ämnen som ”Äktenskapets rättverkningar enligt lagförslag” av advokat 

Eva Andrén tillkom även under år 1920. Ordförande Anna Sundbom hade ett föredrag om 

”det goda hemmet mot det onda hemmet” där hon vill belysa rätt och fel barnuppfostran. 

 

Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb: 

 

I ett mötesprotokoll från den 2 februari 1914 diskuterar man kring mötena och hur svårt det 

är att få medlemmarna att komma till dem: ”Desslikes skall styrelsen äga rätt att anordna 

Möten Föredrag o Fäster om det hastar o tiden ej medgiver anordnandet av ett klubbmöte 

före det offentliga, dock ej sådana som medföra för stor ekonomisk risk”. 71  Paragrafen 

avslutas med ”Diskussionen blev livlig o beslutet blev att godkänna förslaget till att 

framlägga för årsmötet f.d. beslut”.72 En fest utlovades också av styrelsen den 15/2, samma 

år, med dans kring granen för en avgift på 15 öre för barn och 25 öre för äldre. 

 

Under nästkommande möte, den 2 mars tog man upp festen: ”Rapport över Familjefästen 

den 15:de Februari upplästes av kassörskan, som densamma var lyckad i allt t.o med i 

ekonomiskt avseende godkändes densamma med tacksamhet”.73 Igen ser man en indikation 

att klubben kan ha ekonomiska svårigheter eller att de åtminstone har det knapert. Säkert 

inte en ovanlighet eftersom klubbar, då som nu, alltid har fått kämpa med att finansiera sin 

verksamhet. 

 

Under samma möte berättar man om inbjudningar att deltaga på den Baltiska utställningen i 

Malmö dock så finner man, efter lite uträkningar, att klubben inte har råd att deltaga och 

man röstar för att ingen delegation skall skickas.  
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I paragraf 5 skrivs det att man skall ge distriktets valfond fem kronor i bidrag från kassan och 

att man som enskild medlem, i så stor utsträckning som möjligt skall sälja valmärken. 

 

Nästa möte hålls den årliga generalförsamlingen, vilket skulle kunna tolkas som årsmöte i 

vanliga termer, den 6/4 år 1914. I paragraf åtta bestämmer man sig för att deltaga med fana, 

under förstamajdemonstrationerna. Till bäraren av fanan skulle ersättningen vara som förut, 

en krona. Vid detta möte bestämdes även att man skulle minska ned antalet möten till två 

per år och att medlemsavgiften skulle sänkas. Mötet avslutas med denna paragraf:  ”Som 

intet vidan förelåg till behandling avslöts årsmötet med den förhoppningen att vi något 

måtte gagna trots vår inskränkta verksamhet”.74 Här kan man tydligt se nedgången av 

klubben i och med minskandet av antalet möten och dessutom de ständigt återkommande 

kommentarerna kring ekonomin i protokollen. 

 

I årsberättelsen 1914 skriver man  

 

[…]framgår med all önskvärd tydlighet det Gävle socialdemokratiska kvinnoklubb icke nu som 
förr ett tiotal år tillbaka fyller behovet av en speciell kvinnoorganisation men av fler skäl det 
kanske vore oklokt att helt nedlägga verksamheten framlägger styrelsen till detta årsmötes 
prövning ett detaljerat förslag, som innehåller bl: en avsevärd lindring i avgiften o möten 
således både tids och penningbesparande. Går detta förslag igenom hoppas styrelsen att vår 
organisation ännu en tid framåt fyller ett behov i vår kommun.

75
 

 

Detta visar sig vara början på en sex år lång overksam period för kvinnorna, inte bara på 

grund utav ekonomin utan även på grund utav första världskriget som härjade. Klubben höll 

dock ut ett år till som protokollet nedan kommer att visa. 

 

I protokollet från den 3/3 -1915 har man klistrat in ett utklipp från en tidning.  

 
En protest mot kriget. Socialdemokratiska kvinnoklubben i Gävle har å sitt möte den 3 d:s 
beslutat uttala en protest mot det förödande världskriget och en förhoppning att detta krig 
måtte bli det sista. 
      Klubben beslöt anslå ett mindre pänningbelopp till bestridande av centralstyrelsens 
representation vid den internationella kvinnodagen i Kristiania (Egen anm. Gammal benämning 
på Oslo).

76
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I paragraf fyra diskuterar man anordnandet av ett fredsmöte, men styrelsen satte ned foten 

och påpekade att för inte så länge sedan så hade just ett sådant möte anordnats i staden av 

18 andra föreningar och att klubben ensam aldrig skulle kunna stå för ett sådant möte. 

Istället ville de att klubben skulle skicka ett så stort bidrag som möjligt till det internationella 

kvinnodagsfirandet i Kristiania. Man beslutade att följa styrelsen i detta beslut. Som avslut 

för denna paragraf skrev man: ”Och uttalade mötet enhälligt sin protest mot det förödande 

världskriget, och en förhoppning att detta krig måtte bli det sista i världshistorien.”77 Detta 

skall sedan ha skickats in till en tidning eller uttalats inför press då den lilla notisen inleds 

med liknande ord. Tyvärr förblir tidningen namnlös då notisen inte nämns i protokollet eller i 

något annat dokument i arkivsamlingen. Man kan tänka sig att tidningen är lokal då det är 

mest logiskt när det gäller tillgänglighet dock abonnerade man mycket, på den här tiden, på 

tidningar från större städer. Då man har lagt ned så pass mycket arbete och pengar på ett 

sådant uttalande, med tanke på hur dåliga finanserna verkade vara vid den här tidpunkten, 

påvisar det hur starkt GSK kände inför detta. 

 

Detta var det första och sista protokollet från klubben under år 1915, nästa protokoll börjar 

måndagen den 18 april 1921. Här återskapar man klubben ”Beslöts enhälligt att bilda en 

kvinnoklubb vari kvinnor tillhörande Socialdemokratiska föreningen utgöra de självskrivna 

medlemmarna.”78 15 deltagare kom till mötet, inräknat den gamla styrelsen som återtog 

sina uppgifter. Man beslöt att deltaga på förstamajdemonstrationen om någon sådan skulle 

hållas. Fru Hilda Norling ville höra om föreningen skulle kunna tänka sig vara med på en 

nykterhetskonferens, vilken alla kvinnoföreningar i Gävle skulle bjudas till. Man beslutade att 

punkten skulle tas upp på nästkommande möte. 

 

Vid nästa möte, den andra maj 1921 beslöt man sig för att deltaga på 

nykterhetskonferensen. Man pratade även om prenumeration av Morgonbris, den 

socialdemokratiska kvinnotidningen, och ordföranden uppmanade att så många som möjligt 

i klubben skulle prenumerera på den. 
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Man valde ombud till Tryckeri Tidningsföreningen, vilken man tyvärr inte får någon närmare 

beskrivning av. Den skulle möjligen kunna ha något att göra med Morgonbris, 

kvinnoförbundets egen tidning, eller kanske en lokal förening som några medlemmar hade 

startat upp. 

 

Sista mötet för detta år skedde en 14 november och här inleder man med att igen diskutera 

kring prenumerationen av Morgonbris och man komma fram till samma sak som på 

föregående möten att det behövdes fler prenumeranter. De skriver att klubben hade ca 30 

prenumeranter och då får man gissa sig till att klubben hade fler medlemmar eftersom de 

tyckte att fler kunde prenumerera. En junifest tas också upp och man avslutar mötet med ett 

litet kafferep.  

 

Kafferep nämns genomgående i dessa protokoll och jag tycker att det är viktigt att 

kommentera och ta upp dessa mindre kommentarer som kvinnorna har skrivit ned för att 

visa hur de jobbade. För dessa kvinnor var inte föreningen bara ett jobb, eller en plikt; det 

var även ett sätt att umgås och socialisera med likasinnade, vilket just sådana kommentarer 

som att man avslutade mötet med ett kafferep. 

Männens röst 
 

Föreningen för Kvinnans Politiska rösträtt, Gävle (FKPR): 
 

Vad männen i samhället och politiken tyckte och tänkte togs inte upp utav kvinnorna i FKPR. 

Det finns inte en skrivelse att finna där man nämner något om påtryckningar, möten med 

män eller liknande. Detta behöver dock inte innebära att något sådant inte skedde men det 

framkom som sagt inte i materialet. 

 

Gefle Moderata Kvinnoförbund, GMKF: 

 

1917 var, som tidigare nämnts, ett verksamt år för GMKF. Här skriver kvinnorna att de får 

påtryckningar från det egna partiet att stödja den man AVF har röstat fram. En plan har 

arbetats fram om hur samarbetet mellan AVF och GMKF skall gå till. Kvinnornas uppgift blir 
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att ”egga” och ”mana” sina män till hur de skall rösta. Det finns en tryckt liten bilaga 

inklistrad i protokollet adresserad ”Till Gestriklands moderata kvinnor!”.79 

 I denna uppmanas kvinnorna att påverka röstberättigade män till valet, då de själva inte har 

förmånen att rösta. Orden ”plikt” och ”oaktad rätt till att påverka” är starka inslag i texten.  

 

AVF förde en diskussion om kvinnors rösträtt och skulle kunna tänkas gå med på detta om 

man satte kvinnors politiska myndighetsålder till 33 år. Gävlekvinnorna var rörande överens 

om att inte gå med på något sådant, men centralstyrelsen ville pröva förlaget vidare. 

 

I styrelseberättelsen från 1918 står det att AVF hade gett kvinnorna beröm för deras arbete 

kring landstings- och stadsfullmäktigeval. (Den kommunala rösträttsreformationen antogs 

detta år men det skulle dröja tills 1921 innan reformen skulle vara fullt genomförd.)  

 

År 1920 tar GMKF upp, lite kort, det fortsatta samarbetet med LKPR under detta år då man 

tycker att LKPRs uppgift redan är mött i och med rösträttsreformen.  

 

1921 skriver man att trots att man nu äntligen, efter så många års hårt arbete, fått en högre 

uppslutning när det gäller röstandet. Vid riksdagsvalet i september samma år valdes 

moderaten kapten Nils Holmström vidare, vilket kvinnorna var nöjda med även, om de gärna 

hade sett ordförande fröken Anna Sundbom på Holmströms plats. Ombud för förbundet 

deltog i många föreläsningar runt om i landet och man deltog även på andra 

kvinnoorganisationers möten. Det stora målet för kommande år blir till att rekrytera fler 

medlemmar till förbundet.  

 

Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb: 

 

Precis som med FKPR fanns det inget i det undersökta materialet som påvisade 

påtryckningar eller åsikter från männens håll. Detta är förvånande eftersom GSK hade ett 

sammarbete med de socialdemokratiska männen precis som GMKF hade med de moderata 

männen.  
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Medlemmarnas antal: 
 

Då GSK valde att inte lämna in sin medlemsmatrikel i sin arkivbildare var det nödvändigt att 

söka igenom andra dokument än det först utvalda materialet. I en uppbördsbok för Gävle 

Arbetarkommun fann jag en medlemsmatrikel för ett antal föreningar och klubbar i Gävle.  

 

Tabellen nedan demonstrerar antalet kvinnliga medlemmar i Gävle Socialdemokratiska 

Kvinnoklubb mellan åren 1915 till 1922. I årsberättelsen från 191480, som tidigare nämnts, 

skriver kvinnorna att behovet av en speciell kvinnoförening, vid precis detta tillfälle inte var 

speciellt stort gör att man kan dra slutsatsen att kvinnorna då togs upp i den manliga 

motsvarigheten, nämligen Gävle Socialdemokratiska förening, vilket tabellen tydligt visar. 

Klubben ser ut att ha återinrättats år 1923 då, enligt Medlems- och uppbördsboken, var 

kvinnoklubbens antal 25 och Gävle Socialdemokratiska förening har detta år inga kvinnor 

registrerade. 

 

 

GSKs medlemsantal under åren 1941-1922 

År 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

Antal  15 16 16 26 33 33 Finns ej 

nedtecknat 

0 

Källa: Medlemsantalen kommer från Medlems- och uppbördsbok för Gävle Arbetarkommun 1915-1928 

 

FKPR Gävle lämnade efter sig en medlemsmatrikel från 1903-1916, enligt titeln sträcker sig 

dock denna matrikel ända fram till och med 1918. En ytterligare egenhet med detta 

dokument var att notering av medlemsantalet från år till år är inkonsekvent och i vissa fall till 

och med sporadiskt. Vad som gick att utröna ur matrikeln visas i tabellen nedanför. 

 
FKPRs medlemsantal under åren 1915-1918 

År 1915 1916 1917 1918 

Antal 244 256 262 272 

Källa: Medlemsmatrikel 1903-1916 Föreningen Kvinnans Politiska Rösträtt Gävle 
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Man kan i denna tabell se en ökning med ca 10 medlemmar per år under den utvalda 

tidsperioden. 

 

Även GMKF valde att inte lämna sin medlemsmatrikel till arkivet vilket krävde en del 

detektivarbete i arkivens djupa gångar. Fyndet var tyvärr magert. Ifrån en styrelseberättelse 

hittades dock medlemsantalen för år 1918, 80 st. medlemmar, och år 1922, 122 st. 

medlemmar. Med endast två nedslag är det svårt att dra någon slutsats även om de 

indikerar en gradvis ökning av medlemmar med årens gång, vilket överensstämmer med de 

övriga två föreningarna. 

 

Kvinnornas verksamhet och motgångar – en komparation 
och diskussion 
 

Frågeställningarna kommer nu att besvaras och diskuteras i kronologisk ordning. Först följer 

dock en iakttagelse som ligger utanför frågeställningen men som är relevant för 

undersökningen i stort. 

 

En allmän skillnad föreningarna emellan är mängden information som skrivits ned under 

mötena, även mängden möten skiljer sig åt. Mängden information som nedskrivs kan ha att 

göra med föreningens filosofi bakom protokollskrivande. Moderatkvinnorna påvisar en 

enorm noggrannhet genom att skriva ned i stort sett allt som diskuteras. Då kan man bara 

tänka sig hur mycket längre diskussionerna var då sekreteraren självklart fick försöka 

sammanfatta dessa. I noggrannheten finns även en stor öppenhet; dessa kvinnor verkar inte 

vara intresserade av att dölja någonting, i alla fall inte i första anblick men, som tidigare 

diskuterats i källkritiken, innebär inte öppenhet sanning även om det ger sken av detta. Björk 

skriver att: ”Högerkvinnorna hade den organisatoriska sett starkaste ställningen i sin lokala 

partiorganisation, både i fråga om medlemsantal och styrelserepresentation. Därtill hade 

högerkvinnorna en egen självständig förening.”81 Att högerkvinnorna hade en starkare 

organisation är också något som kan påverka protokollförande. Björk nämner också att 

högerkvinnorna hade ”en egen självständig förening” och, i det här fallet, får hon det att låta 

som ytterligare en positiv sak. Visserligen behövde inte högerkvinnorna svara inför AVF, dock 
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behöver det inte innebära att GMKF inte fick påtryckningar ifrån partiet. Utbildningsnivån är 

en annan faktor då kvinnor från välbärgade hem fick en bättre utbildning än kvinnorna från 

arbetarhem. 

 

Rösträttsarbetet: 
 

Hur såg Föreningen för Kvinnlig Politisk Rösträtt i Gävles, Gefle Moderata 
Kvinnoförbunds och Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubbs rösträttsarbete ut 
under den här tiden? Vilka skillnader fanns det mellan partierna? 
 
 

Inledningsvis kan man konstatera att Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb inte nämner 

mycket om deras verksamhet kring röträttsfrågan i sina protokoll eller skrivelser. Gefle 

Moderata Kvinnoförbund hade en betydligt mer utförlig rapportering i denna fråga i deras 

dokument och FKPR hade just detta enda fokus i deras verksamhet. 

 

Vid första anblick skulle man även kunna tolka FKPR som en relativt overksam förening med 

tanke på det smala innehållet i källorna, men man får vara noggrann med att läsa emellan 

raderna. De var väldigt duktiga på att skicka in petitioner, vilket kräver mycket jobb, anordna 

samkväm och föreläsningar för att inte tala om artikelserien där de kämpade med att få ut 

till så många tidningar som möjligt. Utgångspunkten för all verksamhet låg på kvinnans 

rösträtt, bör nämnas. 

 

När det gäller föreningarnas uttryck för sina frågor kan man se att FKPR hade en artikelserie 

som handlade om kvinnors rätt i samhället. Morgonbris, GSKs tidning, skulle kunna liknas vid 

denna artikelserie och den var kanske mer sammansatt och regelbundet återkommande om 

man jämför med just FKPRs artiklar. Innehållet i Morgonbris kan jag tyvärr inte kommentera 

på då det inte skrevs något om det i GSKs protokoll. Dock kan man anta att rösträttsfrågan 

borde ha tagits upp med tanke på det politiska läget. Detta leder oss till GMKF, där jag inte 

fann någon tidning eller artikelserie nämnd i deras protokoll eller skrivelser. Det behöver i 

och för sig inte betyda att moderatkvinnorna inte uttryckte sig i officiella samanhang. Men 

då det inte nämns något om varken medlemstidningar eller samarbete med andra tidningar 

är en tolkning att moderatkvinnorna inte använde sig av denna form av uttryck för att 

förmedla sina frågor. Dock visar GMKF på en större verksamhet kring rösträttsfrågan än GSK, 
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i alla fall om man skall gå efter det som står skrivet i protokollen och de andra relevanta 

dokumenten. Man skriver i ett av protokollen om att utbilda de kvinnor som tidigt hade 

rösträtt p.g.a. deras mäns inkomst och att de medlemar som får måste rösta i 

landstingsmannavalet. Moderatkvinnorna funderar kring ett samarbete med FKPR, vilket 

avslås. Dock visar det att GMKF kan ha sett samarbetet som en möjlighet i rösträttsarbetet, 

men troligtvis handlade det mer om arbetet kring nykterhetsfrågan som även FKPR var 

intresserade av. Kvinnorna tar upp en diskussion med AVF om rösträttsfrågan där de fick 

svaret att AVF kunde gå med på detta om GMKF godtog att kvinnlig rösträttsålder skulle 

sättas vid 33 års ålder, vilket GMKF inte gick med på. GMKF nämner också att man gärna 

hade sett sin ordförande Anna Sundbom i riksdagen men att man fick nöja sig med kapten 

Nils Holmström som i alla fall tillhörde AVF. 

 

Som tidigare nämnts i avsnittet om FKPR, kommenterade jag att det inte bara var en 

förening som försvann, i och med upplösandet av föreningen, utan även ett forum för 

likasinnade kvinnor att utbyta tankar. Detta ekar i något som Björk kom fram till: 

Kvinnorörelsen utgjorde också en fristad för kvinnornas representanter, en plats för avkoppling 
och rekreation där de inte ständigt behövde stå tillbaka för män, vakta tunga eller stålsätta sig 
mot förlöjligande och osynliggörande. Men det var svårt att undvika att fristaden samtidigt blev 
ett reservat, dit både kvinnor och kvinnofrågor hänvisades.

82
  

 

Kanske tog det längre tid för kvinnorna att komma in i politiken just på grund utav skapandet 

av separata organisationer, speciellt de politiska, för att det satte männen på defensiven från 

början. Å andra sidan kanske det hade tagit längre tid om kvinnorna hade underställt sig 

männen helt och försökt att påverka inifrån men det kunde också ha gått snabbare eftersom 

kanske männen inte hade känt sig lika hotade. Man kan spekulera i oändlighet i hur man 

skulle ha kunnat gå tillväga och många skulle säkert tillägga att egentligen skulle det inte ha 

behövts göras över huvud taget då kvinnor från början skulle ha varit jämlika med män, men 

det är ännu en annan debatt. Genom undersökande av klubbarnas/föreningars 

styrelseberättelser och andra skrivelser kan man tydligt se hur kvinnorna frodas i dessa 

klubbar och föreningar; kvinnorna tar tag i sina liv, medvetandegör sig själva om världen och 

inte minst politiken. De frigör sig genom att få, inte bara männen utan även kvinnorna själva 

att omvärdera ordet ”kvinna”. Maud Eduards skriver om att: 
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Det finns en grundläggande föreställning i kvinnorörelsen och i feministisk forskning som går ut 
på att kategorin ”kvinnor” använts förtyckande, men att den kan fyllas med nytt innehåll och 
därmed fungera frigörande…Detta sätt att resonera kring kvinnor och kön har alltmer kommit 
att ifrågasättas, främst av postmoderna teoretiker. Benämnandet av kön, att tala om och 
behandla kvinnor och män som grupper, betraktas som problematiskt.

83
 

 

Kvinnorna slutade dock inte där med sin omdefiniering av sig själva utan ville utveckla sig till 

fulla medborgare. De ville ha sin rösträtt. Detta klingar väl med Björks avhandling där hennes 

forskningsfokus kretsar kring det kvinnliga medborgarskapet. Hon beskriver 

medborgarskapet som ”historiskt föränderligt” sett ifrån ett kampperspektiv mellan en stat 

och dess medborgare.84 Under denna period, som min undersökning baseras på, ansågs 

kvinnor fortfarande vara underställda män i mångt och mycket och hade därför inte en 

medborgarstatus. Marie Wendt Höjer och Cecilia Åse skriver att: ”Medborgardiskussionen 

behandlar också frågan om det finns en kvinnlig identitet som kan utgöra utgångspunkt för 

ett nytt slags medborgarskap.”85 Ett medborgarskap på lika villkor; ett steg närmare ett 

jämlikt samhälle. Detta är något vi ännu idag strävar till men det var här grundstenarna 

lades, även för debatten kring feminism som forskningsteori kan spåra sin grund till detta. 

Att använda sig av feministisk politisk forskningsteori i denna uppsats har visat sig vara 

ytterst lämpligt. Kvinnorna själva var oftast mer i fokus än deras politik vilket teorin grundar 

sig på. Kvinnorna fick utveckla många strategier för att få sin vilja igenom, såsom att arbeta 

genom männen, att organisera sig, att engagera sig i olika samhällsproblem som fattigfrågan 

och nykterhetsfrågan och så vidare. Dessa olika verksamheter kommer att diskuteras 

närmare under nästa rubrik. 

 

 

Verksamheten bredvid rösträttsarbetet: 
 

Vilken annan typ utav verksamhet än rösträttsarbete utövades i Föreningen för 
Kvinnlig Politisk Rösträtt, Gefle Moderata Kvinnoförbund och Gävle 
Socialdemokratiska Kvinnoklubb? 
 
GSK nämner vid ett flertal tillfällen förstamajdemonstrationerna och deras deltagande i 

dessa medan de andra två förbunden lyser med sin frånvaro i detta evenemang. Kanske är 

det på grund utav att de socialdemokratiska kvinnorna var så starkt kopplade till 
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fackrörelsen vilket gjorde att de kände så starkt för att göra sig hörda på detta vis. Varför de 

andra två föreningarna inte deltog finns det inget skrivet om i källorna men en spekulation 

kan vara att demonstrationer ansågs vara mer åt vänsterhållet än höger, men det förklara 

inte varför den fria föreningen FKPR inte deltog. De kan mycket väl ha deltagit också men 

eftersom det inte nämns kan man inte utesluta att de inte deltog. De var heller inte bundna 

till något parti vilket också kan vara en faktor. 

 
När det gäller nykterhetsfrågor kan man se ett visst engagemang i GSK när de nämner en 

inbjudan till en nykterhetskonferens, vilken kvinnorna bestämmer sig för att gå på. Utöver 

det hittas inga fler omnämningar av nykterhetskampen. Detta behöver inte betyda att de 

andra föreningarna inte hade något intresse för frågan, men eftersom nykterhet var en 

klassfråga kanske de moderata kvinnorna inte ansåg att det var deras problem. Mer troligt är 

dock att alla kvinnoorganisationer förr eller senare engagerade sig i frågan, med tanke på 

hur viktig den var under den här tiden. Björk skriver mycket om nykterhetsfrågan i sin 

avhandling. Hon anser att frågan var en katalysator till kvinnors begynnande engagemang i 

rösträttsfrågan. Hon fann att ”I den socialdemokratiska arbetarekommunen och i Frisinnade 

föreningen (förlagan till Folkpartiet) hårdnande striden om nykterhetsfrågans lösning under 

1910-talet för att kulminera i folkomröstningen 1922.”86 Detta ledde till mycket missnöje 

bland männen vilket i sin tur ledde till sanktioner mot kvinnorna såsom särlistor i valen.87 

 
Utbildandet skedde på liknande sätt i alla tre föreningar, oftast i form av mängder av 

seminarier dit både kvinnor män inbjöds som talare, så länge ämnesvalet var det rätta. 

GMKF avvek lite i ämnesval i ett område och det var i inställningen till kyrkan. Den långa 

artikeln om fru Linda Larssons föreläsning och kyrkan ser inte sitt like i de andra två 

föreningarna. Kristendomen var mycket tydligt något som moderatkvinnorna värnade om 

och oroade sig för. Debatten om att barnen tog skada av att inte få ha kristendomslära i 

skolan till exempel. Socialdemokraterna med sina starka liberala och på den här tiden 

mycket traditionella värderingar, valde ofta bort kyrkan medan moderatkvinnorna verkar 

vilja hålla kvar i det som alltid har varit. FKPR bestod utav en brokig skara kvinnor, antagligen 

med många olika ideologiska föreställningar men då deras mål endast var kvinnors rösträtt 

kanske sidospår som kyrkans roll inte togs upp, på grund utav detta. 
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För att gå vidare tas Första världskriget upp av två av de tre föreningarna, nämligen GSK och 

GMKF. I GSKs protokoll hittar vi den lilla notisen från 1915 där kvinnorna vill göra det känt 

att de tar starkt avstånd ifrån kriget: ”Och uttalade mötet enhälligt sin protest mot det 

förödande världskriget, och en förhoppning att detta krig må bli det sista i världshistorien.” 

År 1918 nämner GMKF just Finlands involverande i kriget och hur man skall på bästa sätt 

kunna hjälpa de ’vita finnarna’ ifrån ”den röda terrorn”. Igen nämner inte FKPR något om 

kriget, då det i sig inte behöver betyda att de inte engagerade sig eller brydde sig om kriget. 

FKPR hade ett enda mål, kvinnlig rösträtt, och de höll sig till det. 

 
 

Männens röst: 
 

Gjorde sig männen hörda i det källmaterial som används till den här 
undersökningen och i så fall inom vilken eller vilka av föreningarna?  
 
Min förhoppning var att hitta mer material om detta i källorna men tyvärr lyste det med sin 

frånvaro. I den tidigare forskningen som finns med i denna uppsats står det en hel del om 

männens motstånd och synpunkter. Men de återfinns inte i just det källmaterial jag 

undersökte. 

 

Wendt Höjer och Åse poängterar att: 

Mannen som norm är i sig även ett centralt tema inom feminismen. ”Att mannen är norm 
innebär att mannen ständigt beskrivs som den allmänna personen medan kvinnan beskrivs som 
den specifika, den särskilda och avvikande. Så allmän blir mannen att endast kvinnan tycks ha 
kön.”

88
 

 

Männens syn på kvinnor under den kvinnliga rösträttsrörelsens tid var alltså att kvinnor var 

avvikande varelse, de som skilde sig ifrån normen. Man verkade inte riktigt veta hur man 

skulle ställa sig till deras krav att bli del utav samhället. 

 
I GMKFs protokoll fanns detta: ”A.V.F förde en diskussion om kvinnors rösträtt och skulle 

kunna tänkas gå med på detta om man satte kvinnors politiska myndighetsålder till 33 år.” 

Gävlekvinnorna var rörande överens om att inte gå med på något sådant men 
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centralstyrelsen ville pröva förlaget vidare.” Man skulle kunna tolka detta som att männen 

ansåg att kvinnor var som barn tills de uppnådde 33 års ålder. Detta kan ses som ett försök 

till att blidka kvinnorna genom att visa att männen var villiga att överhuvudtaget ge dem 

rösträtt. Detta är den enda indikatorn på männens engagemang/motstånd som står att 

finnas i källmaterialet, dock behöver det inte betyda att det inte fanns några sådana 

dokument inte heller att det inte fanns motstånd från männens sida. Man vet, ifrån större 

avhandlingar såsom i Christina Carlssons, om socialdemokratiska kvinnoförbundet, att 

männen mer eller mindre aktivt försökte påverka kvinnorna.89  

 

Den dubbla lojaliteten som GMKF och GSK hade gentemot det egna partiet å ena sidan och 

kvinnornas rätt i samhället, å den andra sidan spelar en stor roll i hur männen influerade 

kvinnoorganiseringen inom partiet. Gunnel Karlsson skriver, som tidigare nämnts, om 

kvinnorna i SAP och hon diskuterar bl.a. om kvinnornas medvetenhet om den dubbla 

lojaliteten: 

Någon könskonflikt har man inte velat visa upp i partiet, vilket i praktisk politik har inneburit att 
partienigheten satts före kvinnointresset…Kvinnorna har varit väl medvetna om att 
partienigheten varit en förutsättning för framgång i det partipolitiska systemet. Det 
kvinnoförbundet stridit för har varit en enighet som inkluderat kvinnorna, dvs en partienighet 
som inte uppnåtts på bekostnad av kvinnointresset.
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Kvinnorna insåg att de ofta fick lov att böja sig för männen i partiet då ett enigt parti måste 

komma före allt annat, även rösträttsfrågan. Dock så kämpade kvinnorna vidare och fick tills 

slut igenom sin rösträtt, men lite oväntad hjälp från kriget. Björk fann att tidningarna i 

Örebro var en bra källa för att ta reda på hur männen kände inför kvinnornas involverande i 

politiken:  

Örebros fyra dagliga tidningar bidrog som vi har sett till att forma bilden av kvinnor som väljare 
och som valda…I högertidningarna motarbetades kvinnliga kandidater öppet, medan kvinnor 
som väljare förlöjligades eller osynliggjordes. Socialdemokratiska Örebro-kuriren hänvisade till 
rösträttsbestämmelsernas karaktär, men nämnde inte att de även var könsdiskriminerande. 
Budskapet kunde knappast missförstås: kvinnor och politik hör inte ihop.
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Det är sannolikt att även tidningarna i Gävle skrev liknande artiklar, dock återfinns de inte 

urklippta eller omnämnda i något av protokollen. Visserligen är en sådan artikel inte något 

man sparar på, till exempel för att de var nedsättande för kvinnorna, men man kan tycka att 

                                                             
89

 Carlsson (1986) 
90

 Karlsson (1996) s. 332 
91

 Björk (1999) s. 88 



 41 

sådana artiklar borde nämnas i protokollen. De borde ha skapat en diskussion om inte annat. 

Björk fann dock att männen i de olika partierna i Örebro inte var rädda att visa vad de tyckte 

och tänkte om kvinnors rösträtt. Florin skriver även hon om männens oro inför kvinnlig 

rösträtt: 

Eftersom det var okänt hur kvinnor skulle komma att rösta befarade högern att de skulle rösta 
för radikalt (alltså vara för sociala reformer) och socialdemokraterna var rädda för att de skulle 
rösta för konservativt (alltså var mot sociala reformer). Och eftersom kvinnorna var något fler 
till antalet i befolkningen fanns det risk för att de skulle sluta sig samman och gå ihop mot 
männen.

92
  

 
Några tecken på detta fanns inte, som tidigare nämnts, i arkiven här i Gävle. Det vore dock 

underligt om just männen i Gävleborg inte skulle tycka och tänka i liknande banor som 

männen generellt tycks ha gjort i resten av nationen. 

  

Avslutningsvis vill jag påpeka att kvinnornas kamp om rösträtt inte bara mötte motstånd från 

männen utan även inifrån de egna leden (Detta kan tydligt läsas från de efterlämnade 

skrivelser och protokoll från alla tre kvinnoföreningarna). Kvinnorna var uppdelade i ett stort 

antal olika organisationer, klubbar, föreningar, syjuntor och så vidare. I dessa olika ’cirklar’ av 

kvinnor pågick även en annan sorts kamp, en inbördes klasskamp närmare bestämt. Gunnela 

Björk fann att Örebros överklasskvinnor kände sig manade att ’fostra’ arbetsklasskvinnorna i 

bl.a. politik. Dock påpekar Björk att samarbetet mellan Örebros socialdemokratiska kvinnor 

(arbetarklasskvinnor) och FKPRs kvinnor (vilka ofta, men inte uteslutande, bestod av medel-

och överklasskvinnor) mer kunde liknas till vad hon kallar ett ’hierarkiskt systerskap’ vilket 

hon definierar som ” […]ett samförstånd mellan kvinnor över klassgränserna som präglades 

av både ömsesidighet (det gemensamma intresset av kvinnors fulla medborgaskap) och 

över- underordning (klassreflektioner).”93  Tack vare det gemensamma målet, kvinnlig 

rösträtt, fann alltså Örebros kvinnor ett sätt av överbrygga klasskillnaderna. Det finns glimtar 

av samarbete mellan dessa tre av Gävles kvinnoföreningar, dock fann jag inget bevis på 

något klassöverskridande arbete varken i föreningarna eller emellan dem.   

 

                                                             
92

 Florin (2006) s. 55 
93

 Björk (1999) s. 91 



 42 

 

Vad visade medlemsantalen? 
 

Inledningsvis vill jag ta upp befolkningsmängden i Gävle under den valda tidsperioden. Enligt 

tabellen från bakgrundsavsnittet94, ser man att det var en ytterst liten andel av Gävles 

kvinnor som var medlemmar i just dessa tre kvinnoföreningar, vilket stöds i källorna då 

kvinnorna ofta nämner att medlemsantalen är låga.  Att medlemsantalen var låga och att 

ökningen var väldigt liten under denna period kan man se i de få siffror som fanns i 

arkvibildarna. (Det är viktigt att påpeka att dessa siffror är få vilket då inte kan ge mer än en 

indikation på hur verkligheten såg ut.) 

  

Den största orsaken till de låga medlemsantalen var sannorlikt Första världskriget, vilket 

nämns i vissa utav de tre föreningarnas protokoll och skrivelser. Många kvinnor kände sig 

säkert manade att fokusera på och prioritera stadens arbete med och kring kriget och 

rösträttsfrågan fick helt enkelt vänta. Effekterna av kriget var många och som jag nämnde i 

bakgrundsavsnittet av denna uppsats, kan sådana saker som hungerdemonstrationerna varit 

en mycket stark faktor i kvinnornas val av priorietringar.  

 

För både GMKF och GSK ser det ut som om verksamheten gick på sparlåga under större 

delen av kriget och återupptogs sedan mot slutet. GSK valde att bli upptagna i Gävle 

Socialdemokratiska förening vilket skulle kunna bero på att S-kvinnorna ansåg att kriget fick 

ta förtur för rösträtten. De kan även ha insett att de skulle få svårt att få gehör för 

rösträttsfrågan från staten på grund utav kriget. Det kan även ha berott på påtryckningar 

från männen dock finns det inga bevis på detta i källorna. Björk berättar att något som 

kallades Kvinnans Uppbåd skapades 1914, vid krigets utbrott, och bestod av 22 olika 

kvinnoföreningar vars mål var att göra sin plikt för Sverige.95 Detta kan vara en förklaring till 

varför antalen föll eller var låga hos klubbarna och föreningarna då kvinnorna, som tidigare 

sagts, kan ha prioriterat krigsarbetet framför rösträttsarbetet. Det är dock oklart om detta 

uppbåd var rikstäckande eller om de endast höll sig i Örebro dock kan man tänka sig att 

liknande organisering skedde runt om i landet under denna tid. Detta kan då även ha skett i 
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Gävle dock återfanns inga vittnesbörder om detta i materialet. Vad jag kunde få fram, av 

liknande karaktär, var just hungerdemonstrationerna som jag nämnde tidigare. 

 

Något som även nämns i materialet är avsaknaden av pengar. Medlemsavgiften behandlas 

ofta. I vissa fall sänker man den, antagligen i hopp om att öka antalet medlemmar. Florin 

nämner även detta i sin bok, att man hade problem med medlemmar som inte betalade, 

flyttade bort och så vidare. Hon rör även vid dynamiken inom kvinnoföreningarna där 

osämja mellan kvinnorna kan ha varit ytterligare en faktor till låga medlemsantal.96 

 

Enligt Björk hade FKPR i Örebro en stadig uppgång i medlemsantalet under denna uppsats 

undersökningsperiod fram till 1918 där nedteckningen upphör.97 Någon förklaring till detta 

återfinns inte i hennes avhandling. Hon fann inga medlemsmatriklar från de 

socialdemokratiska kvinnorna i Örebro annat än i Örebro arbetarekommuns medlems- och 

uppbördsböcker där det visade sig att kvinnoklubben bara hade nio medlemmar under åren 

1915-1918.98 När det gäller moderatkvinnornas medlemsantal i Örebro verkar Björk vilja 

lämna sådant till Stina Niklassons avhandling, vilken hon ofta hänvisar till, så några siffror 

eller uppskattning återfinns inte i Björks avhandling.  

 

Avslutningsvis kan man säga att underfrågan om medlemsantalen gav fler frågor än svar 

vilket är föga förvånande då resultat i den humanistiska forskningsvärlden ofta ger fler frågor 

än definitiva svar.  Att kunna belysa frågor såsom dessa kan dock i sig ha ett värde, hurivida 

man får svar på en fråga eller inte. 

 

Sammanfattning: 
 

Den här uppsatsen är en komparation mellan tre politiska kvinnoföreningar i Gävle, 

Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR), Gefle Moderata Kvinnoförbund (GMKF) 

och Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb (GSK). Perioden som undersöks är åren kring 

rösträttsreformationen, ca 1915-1921 och det som undersöks är hur kvinnorna arbetade 

                                                             
96

 Se s. 11 i denna uppsats. 
97

 Björk (1999) s. 98 
98

 Björk (1999) s. 64 fotnot nr. 106. 



 44 

kring rösträttsfrågan, om det var några skillnader föreningarna emellan, hur det allmänna 

arbetet gick och likheter/skillnader i detta, om männens åsikter kommer fram i 

källmaterialet och om första världskrigets influenser på medlemsantalen i 

kvinnoföreningarna. 

 

Forskningsläget kring politiska kvinnoorganisationer är rikt men som tidigare sagts ligger de 

undersökta perioderna, oftast, under 1900-talets senare hälft, dock har de värde i en sådan 

undersökning som denna, då deras bakgrund och teoribildning ofta är ytterst relevanta. De 

har använts för att visa hur kvinnors organiserande skapade turbulens i männens värld, 

liksom i kvinnornas, och hur mycket kvinnorna fick kämpa för att göra sina röster hörda. Den 

teori som ligger till grund för denna uppsats är feministisk politisk teori. 

 

Detta leder in till bakgrundsdelen av den här uppsatsen där man först får en kort 

sammanfattning av den allmänna bakgrunden till kvinnorörelsen, med inriktning på det 

politiska. Här tas det upp hur olika åsikter kvinnorna emellan kunde ställa till det för 

rösträttsarbetet, då kvinnorna inte bara fick motstånd av männen utan även från andra 

kvinnor. Lite allmän historia, om bl.a. första världskriget, tas även upp för att påminna om 

att det inte bara var tack vare kvinnornas kamp som de fick rösträtt. Det var inte bara 

kvinnorna som ville ha mer att säga till om, utan även underklassen, vilket gjorde 

rösträttsfrågan till en klassfråga lika mycket som en genusfråga. (Dock är genus i fokus i just 

denna uppsats.) 

 

Verksamheten i föreningarna var varierande. FKPR jobbade huvudsakligen med 

rösträttfrågan men även till viss del med andra kvinnofrågor vilket framgår av deras 

artikelserie. GMKF jobbade med många frågor utanför rösträttsfären i mycket stor 

utsträckning, där GSK blir en blek tvåa. Utbildandet av knimmor var den stora gemensamma 

nämnaren då alla tre föreningarna ansåg att det var det enda sättet att få kvinnor att hävda 

sin rätt som jämbördiga medlemmar i svenska samhället.  

 

När det gäller bevis på männens involverande i dessa föreningar, fanns få indikationer och 

dessa återfinns endast i materialet från GMKF. 
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Sist men inte minst har klubbarnas/föreningarnas medlemsantal granskats för att se om det 

fanns några tendenser kopplade till kriget eller andra faktorer. Man kunde ana en viss 

tendens till låg eller obefintlig medlemsökning, även temporär nedläggning av verksamheten 

under krigstiden.  
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