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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur Föreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt (FKPR) i
Luleå jobbade med de frågor som de bedrev, vilka frågor de arbetade med, vilket nätverk de
hade samt hur FKPR gjorde för att värva medlemmar mellan 1907-1919. Då studien syftade
på beskrivandet av föreningen så har en deskriptiv metod använts. Materialet som använts för
att besvara frågeställningarna var främst protokoll från FKPR. Eftersom protokollen har
lämnat vissa luckor har kompletterande material använts från Landsföreningen för Kvinnors
Politiska Rösträtt (LKPR) och tidskriften Rösträtt För Kvinnor (RFK). I studien har det
framkommit att FKPR motsatte sig det genussystem som rådde i samhället under 1900-talets
början och verkade för kvinnors självständighet. Studien har även visat på att föreningen hade
många kontakter som de använde sig av för att framföra sina åsikter och verka för de frågor
som de drev samtidigt som de värvade medlemmar.

Abstract
The purpose with this study was to examine what Föreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt
(FKPR) in Luleå worked with their issues, what their standpoints were, who they had contact
with and what The Union did to gain members between 1907-1919. A descriptive method has
been used in this study because the composition aims to describe the union. The material that
mainly has been used to fulfill the purpose was journals by FKPR. Since the journals has left
some blank spaces, journals by Landsföreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt (LKPR) and
the review Rösträtt för Kvinnor (RFK) has been used as complementary material. The results
of the study were that FKPR was against and riled against the gender system that existed in
the society during the beginning of the 20th century. The results of this study were as well the
Union had many contacts they used for channels to reach out with their own standpoints and
at the same time gain more members.
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Inledning och bakgrund
Det har inte alltid varit en självklarhet att alla fått rösta i Sverige. Kvinnor, skuldsatta,
fängslade och omyndiga hade inte rösträtt under 1800-talet. I början av 1800-talet leddes
Sverige av en ståndsriksdag där det endast var män från de fyra olika stånden som var
representerade. Detta innebar dock inte att representationen var överensstämmande med den
svenska befolkningen. Under 1850-talet ägde prästerna och adelsmännen närmare 50 % av
riksdagens platser medan, i relation till befolkningen, bestod dessa stånd för endast ca 1 %.1
År 1866 infördes tvåkammarriksdagen i Sverige. innebörden med detta var att i den första
kammaren hade bara män med högre bildning och var förmögna chansen att bli invalda. En
man som fyllt 35 år, var förmögen och betalat skatt de senaste 10 åren hade chansen att bli
invald i första kammaren i ett indirekt kommunval där endast män som fyll 35 år kunde rösta.
I andra kammaren valdes representanterna direkt av väljarna, det vill säga män som fyllt 21
år.2
Detta var givetvis inte representativt för Sveriges befolkning men framförallt inte för
kvinnorna. Kvinnorna i Sverige erhöll rösträtt 1919, men det var inte först 1921 som kvinnor
fick för första gången rösta. Innan 1919 fanns det möjlighet för kvinnor att få rösta i
sockenstämmor men omständigheterna för detta var komplicerade. En kvinna var i princip
omyndigförklarad hela sitt liv och en omyndig kvinna, likväl som en fattig man, hade inte rätt
att rösta under 1800-talet. En kvinna som, mot förmodan, skulle få rösta var tvungen att vara
myndig - vilket hon blev om hon blivit änka. I sockenstämmorna hade alla som var
jordägande rätt att rösta. Då en kvinna blivit änka kunde hon ärva marker av sin avlidne man
och på sådant sätt få rösträtt.3 Med tiden fick ogifta kvinnor börja rösta i kommunala val.
Dock fick kvinnor fortfarande inte rösta i riksdagsval och var inte heller valbara i
kommunalval förrän 1910 och riksdagsval förrän 1921.
Under 1800-talets senare hälft började kvinnliga föreningar bildas. Den socialistiska tidningen
Morgonbris skrev det om den första kvinnoklubben som grundades 1898 i Stockholm.

1

Björkhem, Barbro & Wängnerud, Lena (red.), Rätt att rösta: 1919-1994 : så fick kvinnor politiskt inflytande, Sveriges
riksdag, Stockholm, 1994, sida 6
2 Ibid
3 Björkhem, Barbro & Wängnerud, Lena (red.), Rätt att rösta: 1919-1994 : så fick kvinnor politiskt inflytande, Sveriges
riksdag, Stockholm, 1994, sida 7
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Kvinnoklubbarna fortsatte att bre ut sig snabbt i Sverige runt sekelskiftet.4 1902 grundades
den första kvinnoföreningen som hade kvinnors rösträtt i fokus, Föreningen för Kvinnors
Politiska Rösträtt. Den grundades i Stockholm den 4 juni 1902 där närmare 300 kvinnor
närvarade. Kvinnor med olika bakgrund, ekonomiska tillgångar och ålder samlades och
bildade FKPR i Stockholm.5 Fler föreningar bildades på olika orter och dessa gick samman
och bildade Landsföreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt (LKPR).
Med tiden fick ogifta kvinnor börja rösta i kommunala val. Dock fick kvinnor fortfarande inte
rösta i riksdagsval och var inte heller valbara i riksdagsval eller kommunalval fram till 1921.
Detta rådde även i Luleå. Under 1907 var det män som var politiker samt hade fullständiga
rösträttigheter vilket inte kvinnor hade. Kvinnor ansågs inte höra hemma i politiska
sammanhang. Män och kvinnors egenskaper särskildes där manliga egenskaper ansågs mest
lämpade för beslutsfattande vilket uteslöt kvinnor. Som resultat av detta grundades FKPR i
Luleå år 1907 som skulle arbeta för kvinnors politiska rösträtt. För att få bli medlem i denna
förening så var man tvungen att ha fyllt 18 år, svensk medborgare samt betala in en avgift till
styrelsen. Föreningen syntes i både tidningar och offentligt och framförde åsikter gällande
kvinnors rösträtt. Men vad diskuterades mer inom FKPR, hur framfördes deras åsikter, hur
såg deras nätverk ut och hur jobbade föreningen för att växa? Dessa frågor besvaras i
undersökningen.

4

Våra kvinnoklubbar; Morgonbris; Volym; 1, 1904, sida 6,
http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/05/1904/morgonbris1904_1.pdf, hämtat 2016-10-03
5 Lindhagen, Anna, Sveriges första rösträttförening 10 år; Rösträtt för kvinnor; nummer 7, 1912-06-01, sida 1,
http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/04/1912/07/rfkv1912_07_01_08.pdf , hämtad den 2016-10-13
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Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att granska hur Föreningen för Kvinnors Politiska rösträtt i
Luleå arbetade med deras frågor samt vilka frågor som var centrala för föreningen och
föreningsmedlemmarna mellan 1907 till 1919. Syftet med undersökningen är även att
undersöka hur föreningen gjorde för att få fler medlemmar att ansluta sig samt vilka
eventuella nätverk föreningen hade med övriga föreningar/riksdagsmän studerats.
Dessa frågor används för att besvara syftet:


Har arbetade kvinnoföreningen FKPR från år 1907 och fram till 1919 med de frågor
som de bedrev?



Vad var de centrala frågorna för FKPR som diskuterades inom föreningen?



Hur värvade FKPR nya medlemmar till föreningen?



Vad hade FKPR för nätverk/samarbete med övriga föreningar och riksdagsmän?
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Metod och material
Det finns olika sätt att göra en undersökning, däribland genom en kvalitativ eller kvantitativ
metod. Dessa skiljer sig från varandra på ett sådant sätt att kvantitativ metod innebär att man
visar statistik, antal, ökningar eller annan typ av data som är mätbar. I denna studie
undersöktes istället hur någonting var, vad som hände och ett beskrivande av
undersökningsområdet. Det sistnämnda är alltså kvalitativ metod och denna har använd i
denna undersökning. Genom att materialet som använts i studien har varit beskrivande och
inte heller presenterat mätbar information så har en kvalitativ metod använts. Eftersom syftet
och frågeställningarna hänvisade till vad föreningen gjorde, vad som diskuterades inom
föreningen, valde jag att göra en kvalitativ studie med en deskriptiv metod. En deskriptiv
metod innebär att man beskriver till exempel ett händelseförlopp, eller en förening i detta
fallet.
Det material som har använt i undersökningen är främst protokoll från FKPR i Luleå mellan
1907 och 1910. Dessa protokoll var de enda protokollen från FKPR som finns bevarat fram
till att kvinnor erhöll politisk rösträtt år 1919. Eftersom det saknades information från
protokollen mellan 1910 och 1919 så har information direkt från FKPR, mellan dessa år, fallit
bort. Dessa protokoll har använts för att undersöka vilka frågor som diskuterades inom
föreningen, vad de gjorde för att framföra dessa åsikter, hur de gjorde för att öka
medlemsantalet samt vilka kontakter föreningen hade. Den information som framkommit i
protokollen har redogjort för mer än bara en av frågeställningarna i underökningen och därför
har samma protokoll kunnat användas för att besvara ett flertal frågor. Protokollen har kunnat
besvara frågeställningarna under åren 1907 till 1910. Efter att protokollen upphört så fick
material från LKPR samt RFK användas för att kunna besvara frågeställningarna de
resterande åren fram till 1919. Mellan åren 1907 och 1910 fanns det som mest material och
därför har även fokus i undersökningen lagts under dessa år.
Det som var positivt med att använda protokollen var att det var allt som oftast skrivet samma
dag som mötet, godkändes av de andra föreningsmedlemmarna samt att dessa gav en inblick i
föreningens interna diskussioner. En annan fördel med materialet som ökade dess trovärdighet
var att protokollen justerades i efterhand samt undertecknades av både sekreterare samt de
som justerade. Protokollen upplästes under nästa möte samt godkändes av
föreningsmedlemmarna vilket ökar dess äkthet och trovärdighet. Nackdelen med protokollen
var att de var skrivna av människor som satt i styrelsen för föreningen och som ville
4

föreningen bästa. Detta kan ha resulterat i att protokollen var förskönade eller att
underliggande dispyter inte redogjordes i protokollet.
Tidskriften Rösträtt för Kvinnor (RFK) har använts i undersökningen för att fylla de
tidsluckor som FKPR:s protokoll lämnade efter sig efter 1910, då protokollen upphörde, och
fram till 1919. Tidskriften var utgiven av LKPR och tog upp det som rör kvinnors rösträtt,
deras rättigheter och de lokala föreningarnas arbete för kvinnors politiska rösträtt. RFK skrev
om rösträttsföreningar över hela Sverige, det vill säga om många föreningar. Oftast var det
kortare notiser som fanns om FKPR i Luleå. Information som hade varit relevant för denna
studie kan ha fallit bort i tidskriftens rapportering. Detta kan vara ett resultat av antingen
FKPR i Luleås inrapportering till tidskriften eller RFK:s mediala urval. LKPR kan ha velat att
de lokala föreningar som ingick i LKPR skulle fått ett gott rykte i och därför kunde
information vara vinklad.
Eftersom FKPR i Luleå ingick i LKPR så har även material från LKPR:s årsmöten använts för
att kunna besvara syftet och frågeställningarna. I LKPR:s årsberättelser beskrevs
verksamheten på ett nationellt och lokalt plan. Det som tagits upp under årsmötena var till
största del vad LKPR hade gjort och vad de skulle göra. I årsberättelserna framkom det inte
allt för detaljerad information om vad just FKPR i Luleå gjorde utan snarare vad som gjordes
i Norrbotten. Likväl som med FKPR:s protokoll, så var dessa årsberättelser skrivna av
individer som var delaktiga i föreningen och kunde beskriva föreningarnas aktiviteter. Detta
gav en tydlig bild av de interna diskussionerna som eventuellt inte hade framkommit av
externa källor samt att de gav en bild av vad LKPR tyckte jämte med FKPR.
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Tidigare forskning
Kvinnlig rösträtt är ett ämne som det finns en del skrivet om på nationell nivå. Det finns
åtskilliga böcker och avhandlingar som beskriver händelseförlopp, olika aktioner samt den
politiska diskusen kring ämnet. Dock finns det allt mindre skrivet om just kvinnors kamp för
rösträtt i Norrbotten. Det finns både C-uppsatser samt ett antal böcker som berör rösträtten
men inte de föreningar som kämpade för rösträtten i Norrbotten.
Josefin Rönnbäck har i sin avhandling Politikens genusgränser belyst hur det gick till då
kvinnor äntrade den manliga politiken och de genusgränser som fanns inom politikens ramar.
I denna avhandling beskrevs även hur kvinnor organiserade sig och skapade föreningar för att
kunna engagera sig i politiken. Hon har utgått från en nationell infallsvinkel och beskrev den
kvinnliga rösträtten med nytolkningar om hur politiken har konstruerat sig utifrån kön genus
och normer. Rönnbäck beskrev bland annat i sin avhandling hur Landsföreningen för kvinnors
politiska rösträtt (LKPR) stred för kvinnors rösträtt och varför just kvinnor skulle ha rösträtt
just för att de var kvinnor.6 I denna avhandling beskrevs kvinnorna i LKPR och hur de förde
fram sina åsikter, hur de kämpade för att vinna rösträtt samt att bryta den mansnorm som
rådde i politiska sammanhang.
Christina Carlsson och Gunnel Karlsson har skrivit varsin doktorsavhandling angående
kvinnoförbundens kamp för inflytande inom socialdemokratin. Båda dessa avhandlingar var
fokuserade på de kvinnoföreningar och kvinnoklubbar som under 1800-talets slut och fram till
mitten av 1900-talet kämpade för att få mer inflytande. Carlsson beskrev i sin avhandling mer
den synen på kvinnor och dess ”plats” gällande politiken. Karlsson å andra sidan beskrev mer
den politiska drag som speglade socialdemokratin under 1900-talet. Carlsson och Karlsson
skrev om samma parti men hade vitt skilda synsätt och infallsvinklar. Christina Carlsson
beskrev i sin avhandling det motstånd som kvinnor stötte på under kampen för rösträtten inom
socialdemokraterna. Carlsson beskrev en händelse då en kvinna frågade varför kvinnor skulle
behöva vänta på sin rösträtt. Svaret på denna fråga blev enligt Carlsson att intresset för rösträtt
från kvinnorna själva var för svagt.7 Carlsson och Karlssons avhandlingar var alltså lika på
sådant sätt att de båda beskrev kvinnor inom socialdemokratin under början av 1900-talet.
Skillnaden var dock att Carlsson skrev om hur synen på kvinnors inflytande inom
6

Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska
medborgarskap 1902-1921, Atlas, Diss. Stockholm : Univ., 2004,Stockholm, 2004, Sida 189
7 Carlsson Wetterberg, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910, Arkiv, Diss.
Lund : Univ.,Lund, 1986, sida 202-203
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socialdemokratin medan Karlsson beskrev de föreningar som deltog och verkade för
socialdemokratin under 1900-talet.
Jenny Hellgren och Susanne Henriksson har skrivit C-uppsatsen Kvinnlig rösträtt och
kvinnosyn speglad i norrbottnisk press 1919-1921. Hellgren och Henriksson har undersökt
den diskussion som föregåtts i tidningar Norrskensflamman och Norrbottens-Kuriren efter att
kvinnor fått rätten att rösta. Hellgren och Henriksson har i undersökningen beskrivit hur
diskussionen löd i de två olika norrbottniska tidningarna. Syftet med deras undersökning var
att studera hur beslutet om kvinnlig rösträtt mottogs av de olika tidningarna samt att se till
vilka kvinnor som nämns i artiklarna.8
Henny Kvamsdal, Luleå Tekniska Universitet, har skrivit en uppsats som heter Kvinnor på två
arenor: socialt och politiskt – ett Luleåperspektiv 1860-1920. Denna uppsats handlade om de
olika kvinnoföreningar som fanns i Luleå mellan 1860 och 1920. Här tog hon upp Luleå
Jultomtar, Fruntimmersföreningen, Luleå arbetsstuga, föreningen Mjölkdroppen, Luleå Kv.
Nykterhetsförening samt Föreningen kvinnors politiska rösträtt och Luleå socialdemokratisk
kvinnoklubb.9 Kvamsdal åskådliggjorde även på ett nationellt plan de föreningar som fanns i
Sverige under 1860 fram till 1920. Hon skrev om de olika kvinnor som var aktiva medlemmar
i föreningarna samt vad de olika föreningarna verkade för. Det fanns enligt Kvamsdal vissa
föreningar som var mer riktade mot hemmet och husmödrar medan andra föreningar verkade
för politiska mål. Kvamsdal beskrev kvinnors roll i olika föreningar både i social som politisk
aspekt.
Föreningen Morgonrodnaden är en C-uppsats som är skriven av Maria Johansson. Syftet med
Johanssons undersökning var att kartlägga och granska vad föreningen gjorde, hur de var
verksamma, vad de hade för åsikter samt vilken status kvinnor hade i samhället. I uppsatsen
beskrev hon hur diskussionerna i kvinnoföreningen gick, vad som bestämdes och vad
föreningen gjorde för att föra fram sina åsikter. Johanson beskrev föreningens verksamhet
både inom gruppen men även vad Morgonrodnaden gjorde utåt. Johansson beskrev hur
föreningen ville bilda sina medlemmar och därför hade högläsning, men även lättare
diskussionsämnen och sammankomster för att locka allt fler medlemmar. 10

8

Hellgren, Jenny & Henriksson, Susanne, Kvinnlig rösträtt och kvinnosyn speglad i norrbottnisk press 1919-1921,
Examensarbete,Luleå, 2001, sida 1
9 Kvamsdal, Henny, Kvinnor på två arenor: socialt och politiskt: ett Luleåperspektiv 1860-1920, Luleå, 1997, sida 2
10 Johansson, Maria, Föreningen Morgonrodnaden: En studie av Kirunas första kvinnliga förening, Examensarbete,Luleå,
2004, sida 8
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Då det är så pass få som undersökt de kvinnoföreningar i Norrbotten och ingen som undersökt
FKPR, dess verksamhet och deras mål så innebär det att min uppsats fyller en kunskapslucka i
ett relativt outforskat ämne.
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Teoretiska referensramar
De teoretiska utgångspunkter som har genomsyrat uppsatsen innefattar genus, genussystem
och genuskontrakt. FKPR var en kvinnoförening som strävade efter kvinnors rösträtt och på
så sätt sträva de även efter att förändra kvinnors status och roll i samhället. Därför har genus,
genuskontrakt och genussystem varit teorier som varit relevanta för undersökningen. För att
kunna förklara vad genussystem och genuskontrakt innebär måste även genus förklaras.
Eftersom FKPR var en förening som kämpade för kvinnors politiska rösträtt och mot att män
ansågs vara mer lämpade för beslutsfattande var genussystemet av Yvonne Hirdman en
lämplig teori till denna undersökning.
Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om
”manligt” och ”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt ”görs”. Och
insatt i denna process kan ordet ses som en utveckling från begreppet ”könsroll” via ”socialt kön”
till genus, där graden av invävdhet hela tiden stegras. Dvs.: genus kan förstås som föränderliga
tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger
upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan
påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt
kön”.11

Enligt Yvonne Hirdman syftar genus på det något mer än ett sociala kön en individ
tillskrivs.12 Detta kopplas till de föreställningar av vad som är kvinnligt och manligt och vad
som utgör en man och en kvinna. Enligt Hirdman innebär detta att genus nyttjar det
biologiska könet individ har men att genus är mer än ”könsroller” och ”socialt kön”.13 Genus
skapas av föreställningar av de egenskaper som utgör manligt och kvinnligt. Enligt Hirdman
är det alltså samhället som formar manligt och kvinnligt som går djupare i människor än det
”sociala könet”. Det finns vissa egenskaper som anses vara normativa för kvinnor och män
och då skapar det om anses vara kvinnliga eller manliga. 14

11

Hirdman, Yvonne i Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé,
Studentlitteratur, Lund, 2004, sida 116
12
Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, Maktutredningen,
Uppsala, 1988, sida 6
13
Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, Maktutredningen,
Uppsala, 1988, sida 6
14
Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, Maktutredningen,
Uppsala, 1988, sida 6
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Hon menar att begreppet kan vara föränderligt och de egenskaper som anses vara normativa
kan förändras över tid.15
Enligt Hirdman är genussystem ett ordningssystem som skapas i samhället för att upprätthålla
de olika roller, positioner, platser och uppgifter som män ock kvinnor tillskrivs. 16 Detta
innebär att genussystemet är den del i samhället som gör att det till exempel finns kvinno- och
mansdominerande arbeten. Enligt Hirdman utgår genussystemet ifrån två principer, könens
särhållande, alltså särskiljande av genus, samt hierarkin mellan könen där mannen är
överordnad.17 Män ock kvinnor ställs som motsatser till varandra och särhålls. Ett exempel
där man att män och kvinnor hålls isär är arbetsmarknaden där det finns kvinno- och
mansdominerande arbeten. Gällande hierarkin så yttrar det sig genom att män betraktas som
norm på grund av att det är män som är människor och därför utgör även männen normerna i
samhället menar Hirdman.18 Ett exempel på där genussystem tillämpas idag är inom
arbetsmarknaden och framförallt inom sjukvården där vårdbiträde är ett kvinnodominerande
yrke och där läkare eller kirurg är mer mansdominerande. Detta går även att applicera på
kvinnors rösträttskamp under 1900-talet början. Politik var en mansdominerad sysselsättning
medan kvinnor ansågs antingen vara hemma med familjen eller i bäst fall jobba som till
exempel lärarinna eller vårdbiträde och inte vara involverad i politiska sammanhang.
Genussystemet under 1900-talet var stark förknippat med kvinnors plats och roll i samhället,
vilket innebar deras underordning till männen, där män utgjorde normen och kunde åtnjuta sig
de fulla medborgerliga rättigheterna.
Ett genuskontrakt är ett outtalat kontrakt över hur relationen mellan könen idealistiskt borde
vara. Det kan finnas både mer abstrakta kontrakt över hur kvinnor och män borde förhålla sig
till varandra till exempel i mer offentliga rum så som politiken, men även mer konkreta
sammanhang där genuskontraktet existerar, till exempel äktenskapskontrakt eller
föräldraledighet.19 Enligt Hirdman innebär kontraktet ett nedärvt beteende eller roll som
appliceras på män ock kvinnor, till exempel mödrar lär sina döttrar att inte ta plats och fäder
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lär sina söner att leda osv. Detta genuskontrakt kan finns i både mer sociala sammanhang, så
som inom politik, samt inom mer intima relationer menar Hirdman.20 I de sociala
sammanhangen kan det till exempel handla om vilka frågor som kvinnor eller män bör
bedriva.
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FKPR:s påverkansmetoder
FKPR bildades alltså under 1907 och var verksam under många år. Föreningen använde olika
metoder för att nå ut med sitt budskap till allmänheten. Detta skedde huvudsakligen genom
offentliga framträdanden och nyttjande av föreningens olika kontakter. De offentliga
framträdandena som FKPR gjorde var många. Bland annat höll de offentliga möten och
opinionsmöten, skrev resolutioner och namninsamlingar, genom valdeltagande samt nyttjande
kontakter och byggde upp ett nätverk. Genom att närvara på bland annat andra föreningars
möten samt bjuda in riksdagsmän att hålla anföranden så kunde FKPR framföra sina åsikter,
om än det var någon annan som höll föredraget.
Offentliga framträdanden
I samband med att FKPR bildades 1907 bestämde föreningen att de skulle hålla ett offentligt
opinionsmöte.21 Detta sammanträde skulle göra så att FKPR fick framföra sina åsikter till
Luleås befolkning, synas offentligt samt även kunna vinna fler medlemmar. För att locka
åhörare annonserade föreningen ett tillkännagivande i Norrbottens-Kuriren och
Norrskensflamman där de bjöd in människor som intresserade sig i kvinnors rösträtt.22 På
samma sätt hade föreningen skickat in annonser till tidningar om offentliga sammankomster
så allmänheten hade möjlighet att närvara på mötena och ta del av föreningens åsikter. Efter
1912 började även RFK publicera notiser om de möten och sammankomster som FKPR i
Luleå hade. Att föreningen använde sig av tidningar för att nå fram till befolkningen var ett
effektivt tillvägagångssätt för att locka åhörare om man ser till FKPR:s protokoll. Under ett
antal av de offentliga mötena som föreningen höll i, var salarna fullsatta av både
föreingemedlemmar och allmänheten vilket in sin tur ledde till att föreningen nådde ut med
sina åsikter.
Föreningen höll i ett antal offentliga möten mellan 1907 och 1919 där allmänheten var
välkomna.23 De offentliga mötena präglades allt som oftast av ett och annat anförande som
rörde kvinnors rättigheter, deras underordnad och hur kvinnor skulle bidra till
beslutsfattandet. Ett av de första opinionsmötena hölls 1907. Mötet öppnades av ordförande
för FKPR, Anna Gustafson, som också hälsade alla välkomna och sedan följdes föredrag av
21
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Gustafson själv, riksdagsmännen Berglund och Lundström.24 Med kraftfulla uttalanden av
fröken Gustafson kunde FKPR nå fram till allmänheten med sina åsikter genom att de väckte
intresse. Föreningen var flitig med att hålla anföranden och tala om dess åsikter på offentliga
möten. Under ett aftonsammanträde i april 1908, som var öppet för alla som önskat delta,
nämndes det att kvinnor skulle organisera sig så de hade möjligheten att påverka i
rösträttsfrågan.25 Under dessa öppna möten där alla hade möjlighet att delta kunde även
föreningens budskap spridas till icke-medlemmar.
Som resultat av det genussystem som präglade samhället, och FKPR:s motsättning till detta
system, så kunde även fler individer ha sympatiserat med föreningens resonemang gällande
kvinnors ställning. Att FKPR då höll i föredrag som riktade sig mot det genussystem som
fanns kan har varit en av de större bidragande faktorerna att åhörare lockades till deras
offentliga möten. Eftersom FKPR hade anföranden gällande föreningens åsikter så kan även
detta resultera i att åhörarna i sin tur kunde sprida FKPR:s ord om att till exempel organisera
sig till de som inte var närvarande under mötet. På så sätt kunde även de offentliga mötena
gynna sig för att FKPR skulle kunna sprida sina åsikter snabbare.
Resolutioner och namninsamling
Under FKPR:s första offentliga opinionsmöte 1907 lade Gustafson fram ett förslag om ett
antagande av en resolution som skulle skickas till riksdagen. Resolutionen löd:
Resolution
Män och kvinnor till ett antal av 350, samlades till offentligt möte i Luleå, uttala som sin åsikt att,
då fäderneslandet på mångfaldigt sätt behöver kvinnans insatts i det offentliga livet, 1908års
riksdag bör besluta att tilldela svenska kvinnor rösträtt och valbarhet på samma villkor som
svenska män, så att de samtidigt med männen komma i åtnjutande av fulla medborgerliga
rättigheter.26

De som fick ta del av resolutionen, inklusive riksdagsmännen, fick se att FKPR var
handlingskraftiga och inte enbart pratade om förändring. Det var inte enbart FKPR i Luleå
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som skickade in resolutioner och massmotioner till riksdagen. Under 1912 lämnades det första
propositionen in till riksdagen som gällde kvinnors rösträtt. Även kungen förespråkade
kvinnors rättigheter och att rösträtten borde införas.27 I och med att kungen höll sitt trontal
och propositioner framhölls av riksdagsmän hade Sveriges rösträttsföreningar fått draghjälp
med att framföra sina åsikter. FKPR, tillsammans med alla andra rösträttsföreningar, hade nått
fram med sitt budskap till både kungen och riksdagsmännen som jobbade för frågan. Trots att
förslag lades fram så räckte inte detta för att kvinnor skulle erhålla rösträtt under den tiden.
Trots att kvinnorna i Sverige inte fick rösträtt under 1912 så var dessa förslag och tal ett steg i
rätt riktning.
Under 1914 utlyste LKPR en opinionsyttring runt om i Sverige. Med detta menades att alla
läns- och lokalföreningar skulle inrätta namninsamlingar som skulle skickas till riksdagen.
Kvinnorna i Sverige var tvungna att visa att de ville ha rösträtt inför riksdagen.
Namninsamlingarna var då ett led i den riktningen. 28 FKPR i Luleå deltog i denna
namninsamling som LKPR utlyste. Totalt hade 351 454 kvinnor undertecknat och i
Norrbotten hade 7409 kvinnor undertecknat opinionsyttringen. Bland dessa dryga 7 000
kvinnorna var Luleås kvinnor inräknade men hur många exakt framkom inte.29 Detta var
tämligen många med tanke på hur många som bodde i Norrbotten och framförallt i Luleå.
Anledningen till att namninsamlingen gjordes var med sannolikhet för att visa inför
riksdagsmännens att det fanns kvinnor runt om i Sverige, inklusive i Luleå, som ville erhålla
rösträtt.
Enligt Rönnbäck så var det på ett antal ställen runt om i Sverige människor som stred för
kvinnors rösträtt.30 FKPR var alltså en del i en större nationell rörelse som stred för kvinnors
rättigheter. likhet FKPR hade med delvis LKPR samt med bland annat kungen. FKPR var
handlingskraftiga likväl som LKPR. LKPR nyttjade propositioner och namninsamlingar för
att öka sitt inflytande. På liknande sätt nyttjade FKPR motioner samt namninsamlingar för att
göra sin röst hörd. Resultatet av att FKPR skickade in dessa förslag till riksdagen var att de
som satt i maktposition såg vad FKPR hade för ståndpunkter.
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Valdeltagande
FKPR var engagerade i kommunala frågor om kvinnor, rättvisa och samhälle. I vallistorna
visade föreningarna de åsikter de hade, vilka sympatier de hade och vad de ville genomföra.
Under FKPR:s första år framtogs inga vallistor trots att styrelsen hade lagt fram det som ett
förslag.31
Den 10 december 1907 låg stadsfullmäktigevalet just runt hörnet. FKPR hade denna dag ett
diskussionsmöte för sina medlemmar angående de vallistor som hade varit synliga i
tidningarna. Under mötets gång beslutade kvinnorna i föreningen att inte välja någon speciell
lista som de skulle rösta på. Istället sades det att var och en hade ett fritt val att lägga sin röst
på den lista som kändes rätt. Kvinnorna började diskutera mellantid vilka sympatier de olika
kandidaterna kunde tänkas ha på vallistorna. Bland FKPR:s medlemmar, som hade delade
åsikter om de olika kandidaterna, tog en diskussion vid. Denna diskussion slutade med att av
de 15 kandidater som tagits upp under mötet så hade samarbetskommittén och
köpmannaföreningens vallistor fått mest medhåll av föreningsmedlemmarna.32
Föreningen var, trots att de inte tog fram egna vallistor, aktiva i de kommunala valen. FKPR
ville inte åtaga sig någon politiskfärg och därför allt som oftast höll sig neutral i vissa
politiska frågor.33 Under stadsfullmäktigevalet 1908 hade FKPR en diskussion angående de
kandidater som blivit presenterade i tidningarna. Föreningen vill inte bestämma sig för en
vallista som alla medlemmar skulle välja. Istället bestämde föreningen att alla medlemmar
som erhöll rösträtt, vilket var de ogifta kvinnorna, skulle fritt få nyttja sin rösträtt. 34 Vid de val
som de röstberättigade kvinnorna kunde rösta uppmanade föreningen vid ett flertal tillfällen
att kvinnorna skulle rösta.35
Det fanns tydliga tecken som pekade på att kommunala frågor var viktiga för FKPR enligt
föreningens protokoll då styrelsen uppmanade medlemmarna att rösta i kommunala val.
Eftersom föreningen vid upprepade tillfällen vid ett flertal val, uppmanade sina medlemmar
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att rösta så kan man utgå från att faktiskt rösta och göra skillnad var viktigt för föreningen. Att
endast erhålla rätten att rösta var viktigt för föreningen men det var minst lika viktigt att
använda sin röst också. Under 1907 la inte FKPR fram en vallista. Anledningen till detta kan
bara spekuleras i. Om FKPR hade lagt fram en vallista hade föreningens ståndpunkter nått
fram till befolkningen i och med vallistornas publicering i tidningar. Att kvinnorna i
föreningen diskuterade olika aktuella vallistorna kan ha gjort så att de röstberättigade
kvinnorna, de ogifta, i föreningen lättare hade möjlighet att välja en vallista att rösta på och på
så sätt göra sina röster hörda. FKPR:s medlemmar kan även ha påverkat, medvetet eller
omedvetet, de röstberättigade kvinnorna trots att alla individer hade möjligheten att själva
välja. Detta kan då ha resulterat i att FKPR:s åsikter speglades i de vallistor
föreningsmedlemmarna röstade på. Jag har tyvärr inte funnit information om övriga val.
Kontakter och nätverk
FKPR tog gärna hjälp av de kontakter de hade för att hålla anförande. Redan i början i
föreningens framväxt tog FKPR hjälp av riksdagsmännen Berglund och Lundström. Dessa
män höll anföranden under FKPR:s första offentliga opinionsmöte i föreningens räkning.
Berglund började sitt tal och åskådliggjorde kvinnors underordning i samhället och hur de på
samma gång blivit utesluten från inflytande i beslutsfattande. De vanligaste motargumenten
för kvinnors rösträtt, som riksdagsman Berglund lyfte fram under opinionsmötet, var kvinnors
”omogenhet” för beslutsfattande och bestämmanden.36 Kvinnor räknades nästan som andra
klassens samhällsindivid som inte erhöll alla sina rättigheter som en individ hade i och med
medborgarskap enligt Berglund.37 Berglund förklarade även en möjlig orsak till varför
kvinnor inte hade visat lika stort intresse för politiken om man jämförde med män. Berglund
fortsatte med att uppmana besökarna att målmedvetet organisera sig mot den orättvisa
kommunala lagstiftningen som förbjöd gifta kvinnor från att rösta.38 Riksdagsmannen Linus
Lundström höll ett kortare anförande där han uttalade sig om hur kvinnor skulle gå till väga
för 1909års riksdag för att få rösträtt
FKPR hade inte enbart kontakter med riksdagsmän utan nyttjade även andra kontakter. Redan
då FKPR införde en offentlig inbjudan i tidningarna så bjöd föreningen in
36
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nykterhetsföreningar. För att bibehålla en god kontakt mellan de olika föreningarna så
beslutade FKPR att tillsätta en kommitté som skulle uppvakta nykterhetsvännerna under deras
distriktsmöte 1908.39 Syftet med kommittén var att FKPR skulle kunna påverka så att
nykterhetsvännernas ståndpunkter angående kvinnors politiska rösträtt samt att under
riksdagsvalet skulle deras representanter sprida åsikter för kvinnors politiska rösträtt och
valbarhet.40 Den 8 juni höll två nykterhetsföreningar i Norrbotten sina distriktsmöten i Luleå.
Det var inför dessa möten som FKPR hade utsett kommittén som skulle uppvakta
nykterhetsvännerna för att få dem att arbeta för kvinnans politiska rösträtt. FKPR:s kommitté
mottogs välvilligt och tillmötesgående av IOGT och NGTO, de nykterhetsföreningar som
hade distriktsmötet.41 FKPR hade under tidigare år bjudit in olika nykterhetsföreningar till
deras offentliga möten så vi den här tiden hade nykterhetsvännerna en ganska välgrundad bild
över FKPR:s ståndpunkter. Även om nykterhetsvännerna hade en någorlunda klar bild av
FKPR så samtalade även FKPR:s kvinnor med smedlemmarna i nykterhetsföreningarna om
de ståndpunkter och mål som FKPR hade.
Efter att FKPR genomför sitt uppvaktande av nykterhetsföreningens medlemmar höll
ordförande för nykterhetsvännerna ett kortare anförande som återberättades av FKPR i
efterhand där detta framhölls:
[…] kvinnans stora betydelse i nykterhetsens tjänst och anhöll fördenskull att nykterhetsvännerna
skulle arbeta för att även kvinnan måtte erhålla pol. rösträtt och uppmanade, att de, av sina
riksdagsmannakandidater vid höstens val till 2 a kammaren skulle fodra kraftig medverkan för rösträtt
och valbarhet åt Sveriges kvinnor.42

Efter detta anförande av ordförande för nykterhetsföreningen talade även distriktschefen för
nykterhetsföreningarna. Politik neutralitet var viktigt för nykterhetsrörelsen och därför skulle
det vara svårt för föreningen att jobba offentligt för kvinnans politiska rösträtt menade
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distriktschefen. 43 Däremot, att ett arbete internt inom föreningen skulle ske för kvinnors
rättigheter men även andra samhällsnyttiga reformer.44
FKPR i Luleå var inte ensamma om att nyttja kontakter för att få in en fot i politiken. För att
kunna påverka det politiska klimatet och genussystem som rådde inom Sveriges politiska sfär,
så var rösträttföreningarna tvungna att påverka rekryteringen in till riksdagen enligt
Rönnbäck.45 Genom att samtala och vinna över personer och föreningar som hade inflytande i
riksdagen så kunde dessa riksdagsmän driva frågor gällande kvinnors rösträtt.46 Detta syntes
tydligt hos FKPR då riksdagsmännen Berglund och Lundström fick hålla anföranden i
föreningens räkning samt att riksdagsmännen kunde före föreningens åsikter vidare till
riksdagen Att dessa män höll i anföranden kan även ha resulterat till ökat intresse av FKPR av
befolkningen i Luleå. Även om befolkningen besökte mötet för att lyssna på riksdagsmännen
så var det FKPR:s budskap som nådde fram i och med att riksdagsmännen talade för FKPR.
Eftersom nykterhetsföreningarna hade fått in fötterna i riksdagen så hade FKPR, i och med
deras kontakt med IOGT och NGTO, fått en mellanhand som framförde och arbetade med
kvinnlig rösträtt uppe i riksdagen. I och med detta kunde FKPR framföra sina åsikter genom
nykterhetsvännernas riksdagsmannakandidater. Om än FKPR:s åsikter framfördes från en
mellanhand så kunde FKPR:s åsikter framföras av nykterhetsvännerna.
När FKPR hade gästföreläsare var det viktigt att dessa hade fångat upp de åsikter och
ståndpunkter som var viktiga för föreningen.47 Om gästföreläsarna inte hade varit insatta i de
frågor som FKPR kämpade för så hade inte heller föreningen kunnat nyttja sig av sina
kontakter för att hålla anföranden i dess räkning. Att de kontakt som föreningen hade insikt i
FKPR:s frågor gjorde det möjligt för FKPR att låta till exempel riksdagsmännen eller
nykterhetsvännerna tala för dess räkning. Det Berglund sa i sitt anförande under
opinionsmötet stämde väl överens med de åsikter som FKPR själva stod för och förmedlade.
Det Berglund gjorde i sitt anförande var alltså att förmedla FKPR:s åsikter trots att det var
riksdagsmannen som framförde dem. Han talade om kvinnors underordning samt att kvinnor
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skulle erhålla rösträtt, som nämnt ovan. På samma sätt resonerade Anna Gustafson under det
offentliga mötet som hölls 1907.
Vilka frågor som var viktiga för FKPR
Rättigheter
FKPR hade en huvudsaklig fråga och det var att alla svenska kvinnor, gift som ogift, skulle
erhålla rösträtt. I den första paragrafen i föreningens ursprungliga stadga skulle de svenska
kvinnorna erhålla rösträtt på samma villkor som svensk man. 48 Under årens gång så insåg
föreningen att det inte enbart var rösträtt som eftersträvades och den första paragrafen fick ett
tillägg – kvinnan valbarhet.49
’Föreningens ändamål är att verka för att svensk kvinna må erhålla politisk rösträtt och valbarhet
på samma villkor som svensk man’.50

Anna Gustafson talade under opinionsmötet 1907 om att kvinnor inte var rättvist behandlade
och var fråntagna sina rättigheter. Män och kvinnor hade samma rättigheter som skyldigheter
menade Gustafson.51 Att kvinnor ansågs omogna för beslutsfattande och medbestämmelse var
inte ett realistiskt argument enligt FKPR i Luleå. Människor var tvungna att inse att kvinnor
var minst lika redbara och nyktra som män, kvinnor hade en känsla för rätt och fel, laglydig
och fredliga som män. FKPR såg på män och kvinnor som likställda individer men med olika
egenskaper. Kvinnor hade en varmare inställning till hemmet, familjen och det sociala arbetet
som krävdes i samhället menade Gustafson i sitt anförande.52 Under opinionsmötet ville
FKPR lyfta fram vad kvinnor skulle kunna bidra med i och med rösträtt.53 De skulle ta hänsyn
till hemmet, de fattiga, sjuka och annat socialt arbete, något som män generellt sett inte drev
frågor i menade Gustafson.54 Det som var genomgående under FKPR:s anförande hade en
underton att den svenska politiken skulle förändras om kvinnor fick möjlighet att rösta. Alla
48
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de talande under opinionsmötet lyfte att rösträtten var en medborgerlig rättighet men att
kvinnor varit underordnad och undanknuffad från sina rättigheter. Dock ville inte kvinnorna i
FKPR endast insupa rättigheter som blivit givna till dem, utan med rättigheter kom även
skyldigheter.55 Rättigheterna som kvinnorna ville erhålla var inte enbart till för en viss
samhällsklass, område eller annan grupp, utan rättigheterna skulle gälla alla kvinnor, likväl på
landsbygden likväl som i staden och även kommande generationer.56
Föreningen höll många anföranden där det talade fritt och öppet om deras åsikter. Det som var
återkommande i nästintill alla anföranden var kvinnors intellekt och deras styrkor. Kvinnors
hjärta och förstånd överträffade mäns menade FKPR.57 Med detta menade de att det finns
delar i politiken som män inte tog hänsyn till, något som kvinnor skulle göra. Eftersom det
endast var en slump att kvinnor föddes till kvinnor och män till män så skulle inte detta
påverka ens rättigheter menade föreningen.58
En rättighet som diskuterades livligt inom FKPR var kvinnors lika lön för lika arbete. FKPR
beskrev hur kvinnor i arbetslivet förblev underordnad på många arbetsplatser och inte heller
fick tillräckligt med lön.59 Kvinnor fick inte heller möjligheten att visa sig duglig i och med
att de inte heller fick mer avancerade arbetsuppgifter utan skulle förbli underordnad. Att
kvinnor utnyttjades i arbetslivet, framförallt inom bankarbeten, var inte någonting som FKPR
ville ställa sig bakom.60 Bland föreningens medlemmar framkom det olika ståndpunkter kring
ämnet. En åsikt var att kvinnors arbete var lättare och ”mindre värdigt” än mäns och därför
fördelades lönen därefter.61 Å andra sidan var det medlemmar i föreningen som framhöll att
en höjning av kvinnors löner inte var möjlig då Sverige var fattigt och därför var inte en
höjning av kvinnors löner inte aktuell men en sänkning av mäns löner skulle resulterat i att det
blev lika lön för lika arbete.62
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Med det tillägg om kvinnors valbarhet så satte föreningen upp ett mål som skulle göra att
kvinnor blev ännu mer jämställda män. I och med att män hade möjlighet att bli invalda både
som riksdagsmän men även som stadsfullmäktige medan gifta kvinnor inte ens hade rösträtt,
så var detta tillägg ett steg mot mer jämställdhet.
Vissa kvinnor i FKPR i Luleå ansåg att männen hade rätt till högre lön i och med att de ansågs
vara familjeförsörjare medan andra ansåg att män som är ogifta och en familjefar inte hade
någon större skillnad i utgifterna. Dessa åsikter pekade på att det fanns ett genussystem och
genuskontrakt mellan män och kvinnor. Ett särskiljande av vad som ansåg som manliga och
kvinnliga jobb var ett tecken på ett genussystem. Att kvinnor inte ansågs behöva lika lön för
lika arbete visade även på den hierarkin mellan de manliga och kvinnliga arbetena. Det
utgjordes en skillnad mellan de typiskt manliga och kvinnliga arbetena som sedan placerades
in i en turordning där de manliga arbetena fick förtur och privilegier. Vissa kvinnor i
föreningen ansåg även att det fanns belägg för att kvinnor hade högre lön. Denna acceptans
kan visa på ett genuskontrakt där kvinnor utför ”de lättare jobben” och där män är
familjeförsörjare. Att diskutera lönefrågan var FKPR inte heller ensamma med. I likhet med
det Christina Carlsson beskrev i sin avhandling om kvinnosynen inom socialdemokratiska
partiet så fanns det också kvinnor som drev frågor om kvinnors rätt till lika lön för lika arbete
menade hon.63 Likt det Rönnbäck skrev i sin avhandling om att LKPR utmanade de
genussystem som existerade endast genom att finnas, på samma sätt kan man se att FKPR
gjorde samma sak.64
Självständighet
FKPR ville höja kvinnors status och bryta sig loss från de fördomar som lagts på kvinnor. De
var tvungna att visa att de vill stå en som självständig individ, oavsett kön och klass. 65 FKPR
trodde på att alla var självständiga individer som även skulle ha rättigheter därefter.66
Föreningen kämpade för frihet för gifta kvinnor på samma sätt som ogifta kvinnor hade
rättigheter men framförallt att alla kvinnor skulle ha samma rättigheter som män.
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Wi böra komma ihåg, att allt arbete för frigörelse en endast är för oss själva, utan även för
kommande generationer. Det förtryck dom den nordiska kvinnan lider under är ej så stort för alla,
men det är detta laglöshetens tillstånd, som är upprörande för individer. Den ogifta kvinnan lever
ej så mycket under trycket, men de gifta bli här de mest lidande. Särskilt landsbydens hustrur. 67

Med detta synliggjorde FKPR den underordning som kvinnor var under av samhället vilket
föreningen vill bryta sig fri från. Att det fanns skillnader mellan att vara gift eller ogift skulle
inte spela någon roll. Kvinnor kunde anses vara ”ägd” av sin man och på så sätt inte heller var
de självständiga individ. De ansågs vara underordnad sin man och även på botten av den
hierarkiska pyramiden. Utöver rösträtten var kvinnors självständighet något som FKPR
strävade efter samtidigt som föreningen strävade mot att förändra det genussystem som rådde.
Som FKPR själva skrev i sitt protokoll: Wi böra ej endast ropa på rättigheter utan också
frigöra oss, lyfta upp oss själva.68
Detta visade tydligt på att FKPR i Luleå ville jobba för kvinnors självständighet. FKPR i
Luleå ansåg att kvinnor hade kommit en lång väg med att frigöra sig från sina män.69 Trots att
de erhöll mer rättigheter än förr så var kvinnor fortfarande lägre ställda än män. Kvinnor fick
ärva sin underordning vid födseln och värderingarna om hur kvinnor skulle vara var djupt
rotat i generationerna innan och som kvinnor hade funnit sig i. I ett anförande för FKPR:s
medlemmar av redaktör Lagerstam sades följande: Warför är nu kvinnans ställning sådan? Först
och främst de inrotade o nedärvda åsikter, som kvinnan insupit med modersmjölken, hennes
liknöjdhet.70

Detta visade tydligt på ett genuskontrakt där kvinnors normer och förväntningar ärvs från mor
till dotter och så vidare likt genuskontraktets principer.71 Detta var någonting som FKPR ville
frigör kvinnor från. De skulle bryta de normer som hade applicerats på kvinnor som, enligt
FKPR, inte hade någon egentlig grund. 72
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Ett flertal föredrag höll FKPR för att belysa kvinnors sociala ställning.73 Under 1909 hölls ett
föredrag gällande den gifta kvinnans rättigheter i samhället.74 Eftersom kvinnor som var gift
inte hade samma rättigheter som ogifta kvinnor så hölls det föredrag för att undervisa om
detta. Det var något som FKPR ville att de gifta kvinnorna skulle resa sig ur för att bli
självständiga individer.
FKPR kämpade inte enbart för rösträttsfrågan för kvinnor utan även för att förändra kvinnors
underordning i samhället. Att föreningen ville förändra det genussystem som fanns samt att
höja kvinnors status var inte unikt för FKPR. I likhet med Gunnel Karlsson resonemang så
såg man att i socialdemokratiska kvinnoförbund hade sett att kvinnor inte ansågs vara
självständiga och inte heller kunnat delta i politiska beslutsfattanden på samma sätt som
män.75 Det socialdemokratiska kvinnoförbundet kämpade för att kvinnor skulle bli
självständig, även om deras tillvägagångsätt syftade till att kvinnor skulle bli ekonomiskt
självständiga.76 Detta pekade på att en likhet mellan FKPR och socialdemokratiska
demokratiska kvinnoförbundets åsikter gällande kvinnors självständighet.
Bildning av kvinnor
Likt med LKPR så var det viktigt att kvinnorna i Sverige hade vetskap om politiska frågor.
LKPR var flitig med att anordna kurser och föreläsningar för kvinnor runt om i Sverige.77
Kurser, landet över, hölls för att bilda kvinnor. I och med att så pass många kurser hölls är det
tydligt att kvinnors bildning var viktigt för LKPR. 78 Detta präglade även FKPR:s synsätt och
ledde till att även dem anordnade kurser och föreläsningar. FKPR hade olika tillvägagångssätt
för att bilda kvinnan, genom att hålla föreläsningar och genom böcker och bibliotek.
Under opinionsmötet FKPR sa Anna Gustafson att kvinnor var tvungna att fostra sig för det
arbete och ansvar som kom med rösträtt. Kvinnor kunde inte nyttja den fulla rättigheten utan
att förstå och vara insatt i de samhälleliga frågorna och därför skulle de bilda sig i de frågor
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som var aktuella nu men även problem som skulle kunna komma i framtiden.79 I de större
städerna pågick ett projekt där man upplyste kvinnor om rösträtt och deras rättigheter. Detta
var dock inte möjligt i Luleå men Anna Gustafson var beslutsam att någon typ av upplysning i
ämnet skulle finnas tillgängligt för kvinnorna i Luleå med hjälp av engagerade personer.80
Det var inte bara samhällsfrågor som kvinnor skulle lära sig om utan även finna en
ansvarskänsla och kunna fatta beslut som man kan ansvara för. Under opinionsmötet nämnes
det även att om kvinnor skulle fått vara med och bestämma och ta ansvar för politiska beslut
så skulle de även lära sig mer om politik men även ansvarskänslan skulle höjas. 81 Från
FKPR:s årsmöte sades:
Wi måste höja vår ansvarskänsla. En del kvinnor utövar ett stort inflytande på samhället, men som
ej är förbundet med ansvarskänsla, gifver fritt åt vinningslystnaden. Skola vi arbete för frigörelse
skall det ligga ansvar bakom.82

Detta visade på att FKPR ville att kvinnor skulle bli ansvarstagande som vet vad de beslutade
om men även att de kunde argumentera för sina åsikter. Beslut som fattades utan någon vidare
tanke bakom var ingenting som FKPR ville stå bakom utan ville hellre se kvinnor som kunde
fatta beslut men veta varför besluten fattades.
FKPR såg att kvinnor hade mycket kvar att lära sig och inte minst om folket på landbyggden.
Vissa stadsbor i föreningen visste inte vilka människorna på landbyggden var och ville inte
heller riktigt veta av dem, vilket inte var rätt enligt FKPR. 83 Människorna på landbyggden var
lika mycket av det svenska folket som stadsborna och därför var det viktigt att kvinnorna i
föreningen visste hur livet såg ut på landbyggden. Om kvinnor fick kunskap om livet utanför
staden kunde de även se behovet av viss lagstiftning och hänsyn som kanske inte män såg.

79

Protokoll för FKPR, arkivnummer 1978, volym 1, A 1a1, Märta Buchts personarkiv, Norrbottens föreningsarkiv, 1907-1020, §1
80 Protokoll för FKPR, arkivnummer 1978, volym 1, A 1a1, Märta Buchts personarkiv, Norrbottens föreningsarkiv, 1907-1020, §1
81 Protokoll för FKPR, arkivnummer 1978, volym 1, A 1a1, Märta Buchts personarkiv, Norrbottens föreningsarkiv, 1907-1020, §1
82 Protokoll för FKPR, arkivnummer 1978, volym 1, A 1a1, Märta Buchts personarkiv, Norrbottens föreningsarkiv, 1907-1112, §1
83 Protokoll för FKPR, arkivnummer 1978, volym 1, A 1a1, Märta Buchts personarkiv, Norrbottens föreningsarkiv, 1907-1112, §1

24

FKPR diskuterade huruvida en mängd böcker och broschyrer skulle inhandlas som skulle
bilda ett mindre bibliotek.84 Detta var ett förslag som skulle underlätta för kvinnor att lära sig
om sociala och samhälleliga frågor. Beslutet bifölls under årsmötet.85 Under 1908 anlände
böckerna till föreningen och utlåning kunde börja verkställas. Böckerna användes flitigt av
föreningen däribland högläsning och läsecirklar. I dessa läsecirklar tilläts föreningens
medlemmar att läsa böckerna i biblioteket som sedan skulle behandlas med frågeställningar
som kvinnorna skulle diskutera kring.86 Högläsning var en återkommande aktivitet som de
gjorde på mötena där allt som oftast ämnet var om kvinnors rättigheter och andra
samhällsfrågor.87 Anledningen till att föreningen valde att införa ett bibliotek som i stora delar
handlade om sociala och samhälleliga frågor var för att bilda kvinnor. Genom böckerna skulle
kvinnor kunna lära sig mer om samhället och politik. Produkten av det motstånd mot kvinnors
rösträtt om att kvinnor inte var mogen för det ansvaret som rösträtt innebar, att de var för
okunniga och inte heller insatt, så ville FKPR se till att kvinnorna var insatta, kunniga och
mogen för ansvaret, därför var utbildningen viktigt för föreningen.
Det var inte bara böcker som skulle göra så kvinnor kunde lära sig mer om samhället utan
även många olika typer av föredrag, anförande och läsning av uppsatser skulle hjälpa
kvinnorna att lära sig mer. Redaktör Lagerstam hade ett anförande i början av 1908 om
kvinnohistoria. I hennes anförande berättade hon om kvinnosynen i samhället från först
begynnelsen och fram till 1908. Hon berättade om hur kvinnor varit underordnad män sedan
början, att förstycket var genomgående genom alla tider.88 Detta anförande hölls för att
undervisa kvinnor om hur deras ställning hade varit genom tiden och på så sätt skulle de även
kunna använda den kunskaperna i sitt beslutsfattande. Lagerstam sa senare att kvinnors
motståndare menade att kvinnor inte var intresserad av politiska frågor och inte heller förstod
sig på dem.89 Detta kan ha varit en av de större anledningarna till att FKPR ville bilda kvinnor
så detta argument inte längre skulle kunna användas. Även LKPR anordnade kurser för
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kvinnor runt om i Sverige. De Bergman-Österbergska kurserna var några av de kurser som
LKPR höll i runt om i Sverige. Under 1918 kom de Bergman-Österbergska kurserna till
Norrbotten och troligtvis även till Luleå eftersom Märta Bucht satt i kommittén som såg till
att kurserna blev av.90
Socialt arbete
Vid ett senare möte nämner FKPR i sitt protokoll att rösträtt inte är det viktigaste utan frågor
om alla kvinnors rätt till självständighet och fattigas rätt till att inte bli utnyttjade för någon
annans vinning.
Rösträtt är ej det viktigaste, men vi vilja ha’ samma medborgarrätt som vilken man som helst, vi
vilja öra inflytande på lagstiftningen i sådana frågor som tillåta att våra medsystrar kastas i
smutsen, vi vilja göra om intet den vinningslystnad, som kan borttaga den sista
existensmöjligheten för den fattige.91

Rösträtten var givetvis viktigt för FKPR men det sociala arbetet var något som var
återkommande i deras anföranden. De svårigheter som kunde uppstå om man hade det sämre
ekonomiskt ställt synliggjordes inom föreningen och kvinnorna talade om hur de kunde hjälpa
till. Redan under 1907 talade föreningen för första gången om anläggandet av
koloniträdgårdar i Luleå. Detta var något som skulle utredas av styrelsen. 92
Under 1909 upptogs diskussionerna kring socialt arbete upp igen. Uppsatser lästes upp
gällande socialt arbete inom föreningen.93 FKPR i Luleå ville kunna bidra med ett socialt
arbete i staden på samma sätt som föreningar i Stockholm hade satt igång kurser för invånarna
att bilda sig.94 Föreningsmedlemmarna i Luleå hade en livlig diskussion angående det sociala
arbetet som FKPR var villig att göra. Vissa ansåg att koloniträdgårdar skulle införas i Luleå
då detta skulle förena nytta med nöje, ett förslag som tidigare hade diskuterats i föreningen.
Människor skulle kunna odla egen mat samtidigt som dessa människor också skulle få
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trädgårdsskötsel som en fritidssyssla.95 Andra medlemmar menade på att det är underligt att
det inte fanns en barnkrubba eller barnhem i Luleå, och att behovet av en fanns. Barnen som
levde på fattiggårdar var i behov av plats där de kunde få tvätta sig och äta sig mätta medan
deras föräldrar jobbade menade en medlem.96 Barnhem hade varit ett framgångsrikt arbete i
Gällivare där barnen fått uppfostran, mat och närhet, vilket var något som vissa av
medlemmarna för FKPR vill efterapa. Dock var detta ett allt för stort projekt för att FKPR
skulle kunna genomför det.97 Koloniträdgårdarna ansågs vara ett mer realistiskt förslag och
föreningen skulle införa en kommitté för att finna ett område som lämpade sig för att inrätta
en koloniträdgård.98 Ett annat förslag som uppkom under diskussionen var att FKPR kunde
anordna sömnadskurser för fattiga mödrar men intresset för detta var inte allt för stort.
Medlemmarna visade i diskussionen att de var intresserade av socialt arbete och de ville
hjälpa med alla medel de hade de människor som inte hade möjligheter till öka sin välfärd på
egen hand. Kvinnorna i föreningen hade visat i föredrag och anföranden att socialt arbete var
en viktig del i deras förening, även om det inte var deras huvudfråga.
Under 1912 hade RFK publicerat lite information om vad kvinnorna i FKPR verkade för
under året.
Luleå F. K. P. R. hade den 3 maj sammanträde, varvid styrelseberättelsen för 1911 föredrogs.
Fröken Tyra Björkman lämnade därefter en intressant redogörelse för fattigvårdskursen i Kiruna
och sång bidrog i sin mån att göra sammanträdet angenämt. Föreningen tillsatte en kommitté med
uppdrag att verka för utsändande av barn från staden till en sommarkoloni.99

Kvinnorna i FKPR hade tillsatte en kommitté som skulle se till att det fanns möjligheter för
barnen som bodde inne i staden att de kom ut från stadsmiljön under sommaren. Detta kunde
ses som ett socialt arbete då det skulle hjälpa de barn som kanske inte hade möjlighet att åka
till sommarkolonier av olika orsaker.
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Under 1914 rapporterade RFK att flyktingar reste genom Luleå. En samling kvinnor från 7
olika föreningar hade gått samman, däribland medlemmar från FKPR, för att hjälpa de
tusentals flyktingar som reste genom Luleå. FKPR:s styrelsemedlemmar var engagerade i
arbetat och stod för att laga mat åt de som var hungrig. 100
Genom föreningens handlingar genom åren samt de diskussioner som de höll under 1909 så
pekade detta på att socialt arbete var en viktig del i den verksamhet som FKPR jobbade med.
Då FKPR tidigare hade bildat kvinnor i de liv som fanns på landsbygden och svårigheter som
fanns däran så visade även detta på att kvinnorna i föreningen engagerade sig i sociala frågor
och socialt arbete.
Hur nya medlemmar värvades till FKPR
FKPR försökte värva medlemmar på olika sätt. För det första satte FKPR in annonser och
inbjudningar av deras möten i de lokala dagstidningarna och i RFK, då den blev utgiven. Det
var inte enbart annonserna om FKPR:s offentliga möten som gjord att medlemmar anslöt sig
utan det var även FKPR:s offentliga möten. Under dessa möten talade FKPR om deras åsikter,
att alla kvinnor, oavsett samhällsklass, var välkomna samt om ämnen som väckte diskussion.
Detta skulle alltså skapa ett intresse för föreningen och människor skulle ansluta sig. Ett tredje
sätt som FKPR använde sig av för att värva medlemmar var medlemmarna själva.
Föreningens ledning påpekade under ett flertal möten att kvinnorna i föreningens skulle göra
sitt yttersta för att få med sig någon till föreningen.
Annonser och offentliga möten
I den annons som FKPR införde i tidningar i Norrbotten angående det offentliga
opinionsmötet som skulle hållas i Godtemplarsalen var ett offentligt välkomnande till
Norrbottens kvinnor. För att locka allt fler åhörare till mötet så annonserades ett
tillkännagivande i både Norrbottens-Kuriren och Norrskensflamman. I annonsen skulle det
stå:
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Luleå anordnar offentligt opinionsmöte för kvinnans
politiska rösträtt å goodtemplarsalen den 21 okt. kl. 8 e.m., varvid föredrag hålles av Riksdagsman
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Berglund. Alla nykterhetsföreningar och arbetarekorporationer samt övriga för facken
intresserade inbjudes.
Inträdesavgift 10 öre
Styrelsen.101

Nykterhetsföreningar, fackligt intresserade samt arbetarkorporationer har särskilt välkomna
till deras möte. Kvinnorna i FKPR ville förmodligen att dessa föreningar skulle närvara på
mötet för att antingen generera medhåll men även för att det fanns kvinnor inom dessa
föreningar inbjöds som kunde vara intresserade att ansluta till FKPR.
Det offentliga opinionsmötet som FKPR höll i 1907 fick positiv respons av åskådarna som var
350 stycken enligt FKPR.102 Efter att Anna Gustafson och de båda riksdagsmännen hållit sina
tal om hur kvinnan var mogen för att delta i beslutsfattande och att kvinnan hade mycket att
bidra med i de samhälleliga frågorna, tillskrevs 19 nya medlemmar till föreningen efter
mötet.103 FKPR hade vid denna tid över 100 medlemmar men dåvarande ordförande Anna
Gustafson önskade att allt fler skulle ansluta sig till föreningen. Alla var välkomna.104
Wår rösträttsförening räknar f.n. över 100-medlemmar, vars medlemsantal växer för varje dag,
och det är som det bör vara, alla böra vara med, såväl de, som stå nederst på samhällsstegen, som
de, som stå överst.105

De människor som inte var lika priviligierade var lika välkomna till föreningen som de som
var väl priviligierade menade Anna Gustafson i sitt uttalande.106 Av medlemsantalets ökning
att döma så gav FKPR annonserade sitt opinionsmöte i tidningarna respons. Fullsatta salar
under FKPR:s möten visade tydliga tecken på att annonseringarna var lönsamma. Dock kunde
det även bero på andra faktorer så som umgängeskretsar och kontakter. Att Gustafson lyfte
fram att alla samhällsklasser var välkomna att bli medlemmar i föreningen kunde även vara en
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orsak till att individer anslöt sig då hon räckte ut handen till en vidare målgrupp än endast en
samhällsklass.
FKPR la in ett flertal annonser om deras offentliga möten, sammanträden och underhållning.
Den 22 april 1909 lämnade FKPR in tett stort tack till Norrbottens-Kuriren som publicerat
deras annonser och inlägg i sin tidning.107 Dessa inlägg i tidningen hjälpt troligen till att allt
fler åhörare dök upp på de möten som var öppna för allmänheten så att dessa individer fick
upp ögonen för mötena. Detta visade på att de offentliga möten som FKPR hade allt för
jämnan fullsatta lokaler och tacket till Norrbottens-Kuriren tydde på att tidningen hade gjort
skillnad i antalet besökare på mötena men även en ökning på antalet medlemmar.
Under 1912 höll FKPR ett opinionsmöte som hade runt 300 besökare. Av dessa besökare var
det ett flertal som valde att ansluta sig till föreningen enligt RFK.108 Det var även under 1913
som föreningens medlemsantal ökade kraftigt. I februari 1913 höll FKPR ett sammanträde
som hade många besökare och av dessa var det även då många som valde att ansluta sig till
FKPR.109
Med hjälp av medlemmarna
På årsmötet den 12 november 1907 diskuterade föreningen tillväxten av medlemmarna det
senaste året. Trots att medlemmarna i föreningen, som då låg på över 100 medlemmar, hade
ökat sedan grundandet av föreningen, så uppmanades medlemmarna att med ljus och lykta
söka nya medlemmar som kunde tänka sig att ansluta sig. På mötet sades det: Om varje
medlem kunde få en medlem med sig, så hade vi sedan antalet fördubblat och vi skulle vid
nästa årsmöte ha en rätt stor samling.110 Ju fler medlemmar som anslöt sig ju större påverkan
kunde föreningen göra. Genom denna uppmaning kan förening ha fått fler medlemmar men
detta är dock ingenting som framkommer i protokollen från FKPR.
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Årsmötet år 1909 bestod stora delar av mötet av en diskussion kring ordförande Märta Buchts
fråga: Vad kunna vi göra för att få föreningen mera populär och få mera medlemmar.111 En
kortare diskussion fördes mellan kvinnorna och ett antal förslag framkom. En kvinna tyckte
att föreningen inte skulle försöka uppnå det omöjliga med att få mer medlemmar att ansluta
sig till föreningen. Eftersom Luleå var ett mindre samhälle med många föreningar så kunde
inte befolkningen i Luleå engagera sig i allt för många aktiviteter. Jobb, hem och familj tog
upp stora delar av människornas tid och att vara medlem i flera föreningar och engagera sig i
dessa ansågs orimligt då tiden inte skulle räcka till.112 Et annat förslag för hur föreningen
skulle kunna få fler medlemmar var att föreningen skulle anordna fler sammanträden där
kvinnor fick diskutera olika samhällsfrågor och intresseväckande ämnen. Föreningens
ambition var att få in fler kvinnor i offentliga sammanhang och detta krävde att kvinnorna
kunde föra offentliga diskussioner och föra sin talan inför andra människor. Genom att hålla
dessa sammanträden skulle kvinnorna upplysas om samhällsfrågor men även väcka intresse
för föreningen och rösträttsfrågan i allmänhet. 113 Mer en påminnelse än ett förslag framkom
också från en av medlemmarna. Allt arbete och ansvar för att väcka intresse och locka fler till
mötena skulle inte ligga enbart på styrelsen utan att medlemmarna själva hade kunnat bidra
med detta. Genom att påminna varandra om möten och sammanträdanden då man stötte på
någon annan medlem skulle ge fler besökare på mötena.114 Föreningen valde att anordna en
arbets- och teafton för kvinnorna där det skulle finnas utrymme att diskutera.115 Frågan som
ställdes av Märta Bucht i början av diskussionen resulterade alltså i ett fåtal förslag för tillväxt
men visade snarare på styrelsens ambitioner på att föreningen skulle växa.
FKPR:s kontakter och nätverk
FKPR var många gånger självständiga i det de gjorde. De föredrag och anföranden
genomfördes ofta av föreningens egna medlemmar och styrelserepresentanter. Men kvinnorna
tog även gärna hjälp av inflytelserika människor inom politiken för att bland annat framföra
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sina åsikter. Ett exempel på detta var under opinionsmötet där föreningen hade bjudit in
riksdagsmännen Berglund och Lundström.116 117
FKPR hade även kontakt men kvinnor i Stockholm, varav en var fröken Anna Lindhagen som
var närvarande då FKPR hade sitt första opinionsmöte. Anna Lindhagen var en kvinna som
1903 var ordförande för föreningen för kvinnors rösträtt i Stockholm och hade en roll i
kampen för kvinnors rösträtt och som senare jobbade som skribent på RFK.118 Hennes
närvarande var stort för FKPR i Luleå. Som tack för att fröken Lindhagen hade besökt Luleå
och FKPR:s opinionsmöte så skickade Anna Gustafson, som 1907 var ordförande för FKPR,
en hälsning och ett tack till Anna Lindhagen för att hon besökte FKPR i Luleå. 119 Denna
kontakt med Lindhagen var viktig för FKPR av materialet att döma. Genom att FKPR
inrättade ett offentligt tack till fröken Lindhagen för hennes deltagande under föreningens
opinionsmöte så pekade det på att denna kontakt var viktig för FKPR.
FKPR hade även kontakt med andra rösträttsföreningar i Luleå. Eftersom det kostade att hyra
in talare till föreningarna så gick FKPR ihop med andra rösträttsföreningarna i Luleå för att
finansiera de olika talarna.120 Den kontakt och samarbete som FKPR hade med andra
rösträttsföreningarna var viktig för att FKPR skulle kunna ha externa föreläsare.
Godtemplarna var en inflytelserik kontakt som FKPR hade och som de även värdesatte. I och
med att FKPR tillsatte en kommitté för att uppvakta nykterhetsvännerna så visar det på hur
viktigt deras inflytande och stöd var för FKPR. Godtemplarna hade inflytande i riksdagen och
därför ville även FKPR ha en god kontakt och relation med dem så godtemplarna kunde nyttja
sitt inflytande för att påverka besluten om kvinnans rösträtt. 121 Att FKPR deltog under
godtemplarnas distriktsmöte resulterade i även att nykterhetsföreningen visade sin lojalitet för
FKPR.122
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Ella Billing, en skribent för RFK, var på norrlandsresa under 1913 och besökte Luleå och
FKPR. Hon talade varmt om FKPR i Luleå och om dess enorma tillväxt under åren som
Märta Bucht var ordförande. Billing skrev varmt om Märta Bucht om hennes sätt att leda
föreningen.
I Luleå, där jag började min turné, har medlemsantalet vuxit raskt under senaste året under fröken
Märta Buchts kraftiga ledning, och särskilt glada voro de där att ta fått sin landshövdingska med i
arbetet. Denna ädla, varmhjärtade kvinna har på ner än ett sätt visat sig äga förståelse för de
stora frågorna i tiden, och varmt socialt intresserad som hon är, räcker hon ofta en hjälpsam hand
åt de lidande och hjälpbehövand i samhället.123
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Sammanfattande diskussion
Syftet med undersökningen var att granska hur FKPR i Luleå arbetade med de frågor som de
ansåg vara viktiga, vilka var föreningens ståndpunkter, hur värvade nya medlemmar samt
vilka kontakter och nätverk hade de.
FKPR i Luleå, som grundades 1907, höll under sitt första verksamma år ett offentligt
opinionsmöte där de bjöd in riksdagsmän som talade hölls för allmänheten. De talade
offentligt och bjöd in allmänheten till allt från offentliga möten till underhållningskvällar. För
att framföra sina åsikter till deras medlemmar i föreningen höll FKPR ofta föredrag eller
anförande där de visade på sina åsikter inom föreningen. Underhållning, anföranden och
utbildning sammanflätades ofta in i ett anförande eller föredrag. Ett exempel på detta är då
redaktör Lagerstam höll ett anförande om kvinnors historia gällande deras underordning.
Kvinnorna i föreningen fick ta del av ett underhållande föredrag, samtidigt som hon talade om
föreningens åsikter om att kvinnor skulle kliva ut förtrycket samtidigt som kvinnorna bildades
i kvinnohistoria. Att visa allmänheten vilka åsikter FKPR stod för hölls årligen offentliga
möten där allmänheten fick närvara på. Dessa möten präglades, likväl som de mötet avsedda
enbart för föreningsmedlemmarna, av en sammanflätning av nytta med nöje. Det var inte
enbart för allmänheten och befolkningen i Luleå med omnejd som fick ta del av FKPR
hävdande av sina åsikter. Föreningen skickade även in en resolution till riksdagen där önskade
att kvinnorna skulle erhålla politisk rösträtt. I den namninsamling och opinionslysning som
LKPR skickade ut så deltog FKPR i Luleå i de namninsamlingar just för att
riksdagensmännen skulle uppmärksamma de åsikter som föreningarna hade.
De centrala frågorna för FKPR var inte nödvändigtvis nära anknutet till rösträttsfrågan, även
om det var den övergripande frågan som föreningen strävade för att lösa. Kvinnors rättigheter
var en viktig fråga som var återkommande under flera av mötena som föreningen hade under
årens gång. Kvinnors rätt till lika lön för lika arbete, kvinnors rätt till valbarhet, kvinnors rätt
arr röst var några av de ämnen som togs upp av föreningen då de diskuterade kvinnornas
rättigheter. Kvinnorna i föreningen ville bryta det genussystem som fanns mellan män och
kvinnorna där männen var normen och de värderades högre än kvinnor, där ibland lönefrågan.
Gällande detta fanns det samband mellan FKPR i Luleå samt socialdemokratiska
kvinnoförbund. Kvinnorna ville inte att männen skulle kunna ha ensamrätt till bestämmande
och på så sätt hålla isär könen inom politiken. De ville inte att män skulle vara normen inom
politiken och där han hade rösträtt men inte gifta kvinnor. De ville skapa ett nytt genussystem.
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Kvinnors självständighet var även detta ett hett ämne som var återkommande för FKPR.
Förenings föredrag nämnde ofta att kvinnorna skulle lyfta sig själva, bli självständiga från
männen och inte längre vara i beroendeställning till dem. Att kvinnor kunde stå på egna en var
ingenting som FKPR tvekade på. Dock kunde det redan finnas ett genuskontrakt mellan
männen och kvinnorna, ibland starkare med vissa kvinnor än andra, där kvinnor skulle vara
underkuvad och skulle vara i beroendeställning till männen som skulle vara familjeförsörjare.
Förtrycket hade funnit sedan länge, där kvinnor var underordnad, detta var något FKPR ville
ändra på. Trots att föreningen ofta visade på de intellektuella skillnader de kunde se mellan
könen användes detta för att lyfta kvinnor och de egenskaper som lyftes fram kan ha varit
ämnade att lyfta kvinnor ytterligare. FKPR i Luleå jobbade inte enbart med kvinnofrågor utan
även för omsorgsfrågor som ansågs vara ”kvinnliga”. Föreningen jobbade mycket för det
svara och utsatta i samhället däribland med barnkrubbor och barnhem, koloniträdgårdar, mat
åt flyktingar samt att alla kvinnor, oavsett bakgrund och klass, fick bli medlemmar.
Det ämne som diskuterades ofta av föreningen men som också syntes genom föreningen
handlingar var kvinnornas bildning. Argumenten för att kvinnor inte skulle få erhålla rösträtt
var att de inte var mogna för ansvaret men även att de inte var bildade i området och inte
intresserade av politiska frågor. Dessa argument var någonting som FKPR ville sticka hål på
genom att bilda kvinnor. I föredrag, anföranden och beslut visade föreningen vilken vikt
bildningen hade för dem. Införandet av biblioteket var det som satte kronan på verket för
kvinnans bildning. De skrifter och broschyrer som fanns i föreningens bibliotek användes
flitigt både i högläsning som läsecirklar. De förutfattade meningarna om att kvinnor var
obildad var inte bara en bild som män hade applicerat på dem utan det kunde eventuellt var
till viss del medgivet av kvinnorna själva.
Socialt arbete var viktigt i ett land som Sverige under början av 1900-talet ansåg FKPR i och
med att de diskuterade hur medlemmarna hade kunnat hjälpa de som var i behov
underlättande, så som barnhem, sommarkolonier eller koloniträdgårdar. Under föredrag talade
FKPR om att det fanns kurser i socialt arbete i Stockholm och att det fanns möjlighet att lära
sig mer om socialt arbete om kvinnorna i föreningen hade valet göra en insats. Då tusentals
flyktingar reste genom Luleå fanns medlemmar för FKPR närvarande för att genomföra det
socialt arbete som krävdes, däribland matbespisning.
Eftersom FKPR hade årligen offentliga möten för de intresserade kvinnorna i Luleå, som
nästan alltid var välbesökt, kunde FKPR visa sina åsikter locka fler kvinnor som
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sympatiserade med dem och på så sätt kunde medlemmar tillskrivas. En annan orsak till att
FKPR:s medlemsantal ökade ständigt kunde bero på att de publicerade ett antal annonser i
Norrbottens-Kuriren om offentliga möten bland annat, då kunde föreningen värva medlemmar
genom att de som såg annonsen och närvarade på de offentliga mötena. Ett annat
tillvägagångsätt som föreningen hade var att motivera de medlemmar de redan hade att
försöka få med någon till föreningen som var intresserad i rösträttsfrågan. Andra förslag var
att hålla fler offentliga möten där de kunde diskutera de frågor som var aktuella och andra
möten för att fler utomstående skulle se föreningen och kunna ansluta sig i samband med
dessa möten.
FKPR i Luleå var mån om få deras röst hörd. Genom att ta fram vallistor till kommunalval
kunde befolkningen i Luleå få ta del av föreningens åsikter samt att de kunde göra skillnad
om de blev invalda. Under föreningens första år talades det om vallistor men detta blev aldrig
av. Intresset av föreningens medlemmar var för svagt. Det kan ha varit en fördel för FKPR att
inte delta i valet under deras begynnelseår eftersom FKPR kanske inte hade alla resurser eller
tillräckligt med medhåll för att kunna påverkat. Dock framkommer det inte någonting mer
huruvida FKPR tog fram vallistor inför kommande kommunalval. Eftersom FKPR:s styrelse
var flitig med att uppmana de röstberättiga medlemmarna att rösta så är det troligt att FKPR
tog fram vallistor trots att detta inte framkom i protokollen. Att styrelsen påpekade vid ett
flertal tillfället att medlemmarna skulle rösta i kommunalvalen så visade det att föreningen
tyckte att rösten var en viktig del i kampen för kvinnors rösträtt. Detta föll sig givetvis
naturligt då hela föreningens existens handlade om att kvinnor skulle få rösta.
FKPR hade ett antal kontakter som de nyttjade av olika orsaker. Riksdagsmännen Berglund
och Lundström var två herrar som FKPR hade med sig i sitt första offentliga opinionsmöte.
Dessa män höll sina anföranden och talade gott för FKPR. Detta tyder på att FKPR och dessa
män hade haft kontakt tidigare och att relationen mellan dessa var god. Under opinionsmötet
var Anna Lindhagen närvarande, tidigare ordförande för FKPR i Stockholm. Att hon hade
vetskap om mötet i Luleå visar på den kontakt som FKPR hade med andra föreningar runt om
i Sverige. Denna kontakt var något som FKPR värdesatte då de införde ett offentligt tack till
henne för att hon närvarade under mötet. Godtemplarna var även några som föreningen
uttryckligen vill ha god kontakt med. Anledningen till detta var att godtemplarna hade
inflytande i riksdagen och för att FKPR skulle uppfylla sitt mål med rösträtt för kvinnor var
de tvungna att ha stöd av representanter i riksdagen. Även andra föreningar i Luleå var viktiga
kontakter för FKPR då dessa föreningar hjälptes åt att finansiera bland annat kvinnliga
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föreläsare. Denna kontakt var viktigt för FKPR då detta gjorde det möjligt att ha föreläsare på
både de interna mötena men även de offentliga mötena. Ella Billing var en skribent för RFK
som FKPR hade till synes god kontakt med. Billing skrev i ett inlägg i tidskriften lovord om
Märta Bucht, som då var ordförande för FKPR. Kontakten med Billing gav FKPR i Luleå god
publicitet vilket i sin tur också på sikt hade kunnat ge fler människor att ansluta sig.
Likt både Gunnel Karlsson och Christina Carlsson så fanns det likheter mellan FKPR i Luleå
och de socialdemokratiska kvinnoklubbarna. FKPR ville lyfta kvinnor och motverka det
genussystem som befanns sig i samhället. Vissa frågor, till exempel lönefrågor och kvinnors
rättigheter var likheter mellan de olika föreningarna. Eftersom FKPR var en förening som
försökte hålla sig politiskt neutral så skiljde detta de olika föreningarna åt. Det Karlsson och
Carlsson beskrev i varderas avhandling var socialistiska kvinnoföreningar som inte höll sig
politiskt neutrala. Dock så måste det poängteras att genom att FKPR hade åsikter gällande
sociala frågor så kanske inte föreningen var helt politiskt ofärgad ändå. Att föreningen inte
ville fästa sig vid en politisk färg och ideologi kunde ha att göra med sammanförandet sv
medlemmar som i övrigt inte hade samma åsikter.
Mellan föreningens grundande 1907 och fram till att kvinnor erhöll politisk rösträtt 1919, så
kämpade FKPR för att motverka det genussystem som rådde i samhället under 1900-talets
början. FKPR såg att det fanns orättvisor mellan könen och ville motverka dessa i och med
dess arbete för kvinnors självständighet. Genussystemet visade sig tydligt i den typ av
argumentation som kom mot att kvinnor skulle erhålla rösträtt likväl som de argument för
kvinnors rätt till att rösta. Hirdman skrev om två olika stadier, särskiljande samt hierarki. Att
kvinnor inte skulle delta i politiska sammanhang pekar tydligt på att könen särskildes och
främst på grund av deras ”egenskaper”. Argumentationen mot att kvinnor skulle få rösträtt var
enligt Berglund ofta inriktat på kvinnors egenskaper, så som omognad och obildad. FKPR
använde denna argumentation till sin fördel genom att visa på att kvinnors egenskaper som de
kunde använda till sin fördel i politiken och se ur nya perspektiv. Retoriken om att kvinnor
inte ens skulle ha tillträde till politiken visade även detta tydligt på att den rådde en hierarki
inom den politiska världen. På det sättet som FKPR använde sig av de motargument som de
fick så nyttjade föreningen dessa till sin fördel. Detta kunde ha varit till föreningens fördel
gällande allt från medlemstillväxten till gehör från allmänheten.
Att de protokoll som har varit basen till undersökningen avtog 1910 har resulterat i att stora
tidsluckor mellan 1910 till 1919 uppkom. Detta gjorde att resultatet inte heller var fullständigt
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med det tidsspann som uppsatsen skulle uppfylla. Det som hade kunnat förändras var att
minimera den tidsperiod som skulle undersökas till 1907 till 1910 då det huvudsakliga
materialet använts sträcker sig mellan. Dock hade denna korrigering resulterat i att materialet
från RFK fallit bort då den tidskriften utgavs första gången 1912. Trots bristen på material
under 1910 och 1919 så har undersökningen visat tydliga korrelationer, under de första åren,
med den större rösträttsrörelse som skedde under början av 1900-talet.
Till kommande forskning kan det vara värt att titta på de åren efter 1919, men kanske även
undersöka redan från 1910, och fram till dess att föreningen upplöstes. Att titta på dess
verksamhet och vad de gjorde efter att kvinnor fick rösta är intressant eftersom föreningens
huvudsakliga syfte uppfylldes redan 1919 i och med kvinnors rösträtt. Det kan även vara värt
att undersöka den koppling som fanns mellan NGTO/IGTO och FKPR eftersom dessa
föreningar hade någon typ av samarbete.
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