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Sammanfattning
I denna uppsats undersöks vilka kvinnor som satt i Luleå stadsfullmäktige under åren
1910-1919 och de motioner/frågor som dessa kvinnor lade fram och arbetade med.
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning med en deskriptiv inriktning som syftar till
att beskriva och berätta vad dessa kvinnor arbetade med och vilka frågor som de var
speciellt engagerade i. Undersökningen avgränsas till åren 1910-1919 på grund av att
år 1910 var det första året som en kvinna kunde bli invald i stadsfullmäktige och att
det då öppnades nya dörrar för vad kvinnor kunde delta i när det kom till
kommunalpolitiken. Undersökningen avslutas 1919 med anledningen att den
kvinnliga rösträtten och valbarheten då hade blivit ett faktum. I undersökningen
framkommer de centrala frågor som kvinnorna arbetade med som exempelvis,
nykterhetsfrågor, potatisodling och löner.
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Abstract
This essay studies the women that sat in Luleå Stadsfullmäktige between 1910 and
1919 and the bills, questions and the applications they sent in and worked with. The
essay is a qualitative survey with a descriptive approach since it tries to describe and
tell what these women worked with and what questions they were especially involved
in. The survey is to demarcated to 1910 -1919 because 1910 was the first year that a
woman could be elected to Stadsfullmäktuge and this opened new doors for what
women could participate in within muncipality politics. The survey ends 1919
because the material was so extenstive and because women’s suffrage had occured.
The survey found what questions the women worked with. For exampel sobriety,
potato cultivation and women’s salary.
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Inledning
Undersökningens början var en tidsperiod där kvinnor hade färre rättigheter och
möjligheter än män. År 1862 skrevs kommunallagarna om och gav då även kvinnor
möjlighet att rösta i de kommunala valen. Rösträtten till dessa kommunalval handlade
inte om kön utan om myndiga personer som betalade skatt. Därför hamnade en del
kvinnor inom ramen för vilka som hade rätt att rösta, förutsatt att de var ogifta,
myndiga, hade egendom och egen debetsedel (skattsedel). Kvinnor kunde däremot
inte bli invalda i kommunalpolitiken vid denna tidpunkt. Gifta kvinnor fick inte rösta i
dessa val på grund av att de inte var myndiga. Gifta kvinnor levde under sin mans
målsmanskap och även om en gift kvinna kunde arbeta och tjäna pengar så var det
mannen som ägde hennes inkomst. Det var mannen som skattade och kunde med
hjälp av kvinnans inkomst få fler röstetal. Antalet röster varje person hade utgick från
hur stor summa som personen skattade för.1
År 1889 ändrades förordningen och kvinnor kunde nu bli invalda som ledamöter inom
vissa styrelser. Kvinnor blev ofta invalda i fattigvårdsstyrelser, skolråd,
folkskolestyrelser och fosterbarnsnämnder. Om en kvinna blev invald till någon
styrelse var de tvungna att avsäga sig uppdraget om de gifte sig, eftersom de då inte
längre var myndiga.2
1907-09 beslutade riksdagen om nya kommunalförfattningar, vilket gav upphov till
förändringar. Varje parti skulle bli representerat i stadsfullmäktige och det infördes
nya avgränsningar för hur många röster en individ kunde inneha samt att även gifta
kvinnor fick större möjligheter till politiskt deltagande. Om en gift kvinnas man hade
debetsedel så kunde kvinnan rösta, förutsatt att hon hade en inkomst som hon själv
skattade för. Den största förändringen för kvinnor i och med de nya
kommunalförfattningarna var att de nu kunde bli valbara till stads- och
kommunfullmäktige samt till dess nämnder och styrelser.3

1

Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i
Örebro 1900-1950, Arkiv, Diss. Stockholm: Univ., 2000,Lund, 1999, s.81
2
Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i
Örebro 1900-1950, Arkiv, Diss. Stockholm: Univ., 2000,Lund, 1999, s.81
3
Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i
Örebro 1900-1950, Arkiv, Diss. Stockholm: Univ., 2000,Lund, 1999, s.83
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Det är vid denna tid som denna uppsats tar avstamp, en tid när första världskriget
rasade utanför dörrarna vilket försatte Sverige i kristid. En tid när mat var en bristvara
men också en tid när både gifta och ogifta kvinnorna precis fått möjlighet att delta i de
kommunala valen. De kunde inte bara delta med sin röst utan de kunde även för första
gången i historien bli invalda i stadsfullmäktige, som var en viktig del av
kommunalpolitiken. Det var detta nya skeende i historien som väckte mitt intresse att
skriva om de kvinnor som satt i Luleå stadsfullmäktige under de första åren en kvinna
kunde bli invald. Att kvinnor trots avsaknaden av rösträtt till riksdagen kunde
involvera sig och arbeta inom kommunalpolitiken.

Syfte & Frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kvinnor som i början av 1900-talet
satt i Luleå stadsfullmäktige samt att undersöka vilka frågor/motioner de arbetade
med under åren 1910-1919.
Centrala frågor för denna studie:
§

Hur blev den första kvinnan invald till Luleå stadsfullmäktige?

§

Vilka kvinnor satt i Luleå stadsfullmäktige under åren 1910-1919 och vad
hade de för bakgrund?

§

Vilka frågor/motioner och ansökningar arbetade kvinnorna i Luleå
stadsfullmäktige med åren 1910-1919?

§

Fick de igenom några av sina frågor/motioner och ansökningar?

§

Fanns det något samband mellan kvinnoföreningarna i Luleå och de kvinnor
som sedan kom att hamna i Luleå stadsfullmäktige?

Metod och material
Denna uppsats kommer huvudsakligen att använda sig av en kvalitativ metod med en
deskriptiv inriktning. En kvalitativ undersökning karaktäriseras ofta som inte
kvantifierbar. Den handlar alltså inte om antal eller volym utan den handlar istället
om hur något är eller var, vilka egenskaper något har eller hade. Med kvalitativ metod
kan man undersöka och beskriva människors uppfattningar och upplevelser.4 Den

4

Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli & Anders Persson, Vetenskapliga
tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. Uppl. Lund 2012
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deskriptiva metoden syftar till att redovisa och beskriva hur något skedde. Hur något
fungerar eller hur ett beslut har kommit till.5
Det är därför mer aktuellt att använda sig av en kvalitativ metod med deskriptiv
inriktning då denna uppsats syftar till att undersöka, tolka och beskriva det arbete som
kvinnorna inom Luleå stadsfullmäktige utförde samt vilka dessa kvinnor var.
Uppsatsen kommer inte att räkna eller jämföra hur många som arbetade inom
politiken. Om det under undersökningens gång framkommer en tydlig skillnad
gällande hur många som var män och kvinnor så kommer inte det resultatet att
presenteras på ett kvantitativt sätt. Fokus i denna undersökning ligger inte på att räkna
upp eller dokumentera vilka skillnaden det fanns mellan könen i antal. Fokus kommer
att ligga på vilka frågor/motioner kvinnorna lade fram och arbetade med inom Luleå
stadsfullmäktige samt vilka dessa kvinnor var. Undersökningen kommer även att
undersöka om deras frågor/motioner behandlades och godkändes av övriga ledamöter.
Med övriga ledamöter menas både manliga och kvinnliga ledamöter.
De primärkällor som kommer att användas för att besvara studiens syfte och
frågeställning är i huvudsak protokoll från Luleå stadsfullmäktige under perioden
1910- 1919. I användandet av dessa protokoll kommer fokus att ligga på de kvinnor
som satt i Luleå stadsfullmäktige. Dessa protokoll är en form av beslutsprotokoll och
innehåller således inte diskussioner som sker inom stadsfullmäktigegruppen utan de
presenterar fakta om de beslut som fattades. Sökningar har gjorts både på kvinnornas
för och efternamn, titlar som de hade i sitt arbete samt de styrelser och kommittéer
som det under arbetets gång framkommit att de var delaktiga i. Genom att undersöka
och beskriva det arbete som kvinnorna gjorde inom de olika styrelserna och
kommittéerna som de var delaktiga i. Men också det arbete där de blivit beskrivna vid
namn kommer en mer övergripande bild fram av de frågor/motioner och beslut som
dessa kvinnor var speciellt delaktiga i. Även om alla personer som satt i Luleå
stadsfullmäktige under perioden undersökningen täcker, var med och fattade alla
beslut framträder arbetet som kvinnorna gjorde tydligare om man studerar de
frågor/motioner de lade fram personligen samt inom de styrelser och kommittéer som
de var med i.

5

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.33
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Protokollet från Luleå stadsfullmäktige åren 1910-1919 har blivit avskrivet och
digitaliserat vilket gör det enklare att söka i och förstå än om det varit handskrivet på
papper. Däremot så är det trots digitaliseringen ibland svårt att förstå exakt vad som
sker i de olika mötesprotokollen eftersom språket var ett helt annat när protokollen
skrevs än det är nu. Protokoll från tre kvinnoföreningar har använts. De
föreningsprotokoll som undersökts är Luleå kvinnliga nykterhetsförening (LKN) som
senare kom att heta Vita bandet, Luleå fruntimmersförening och Föreningen för
kvinnans politiska rösträtt i Luleå (FKPR). Dessa protokoll är till skillnad från
stadsfullmäktigeprotokollen diskussionsprotokoll från medlemsmöten. Dessa
protokoll innehåller vilka frågor som togs upp, vad som beslutades och även de
diskussioner som uppstod. Urvalet föll på dessa tre föreningar eftersom två av
kvinnorna som undersökningen handlar om varit aktiva i dessa tre kvinnoföreningar
samtidigt.6 Om det finns ett samband mellan dessa kvinnoföreningar och de kvinnor
som satt i Luleå stadsfullmäktige borde svaret finnas i dessa föreningsprotokoll. De
protokoll som har lästs är de från den närmsta tiden innan valet 1910 och någon
månad efter valet i de fall protokoll funnits. Tyvärr så sträcker sig FKPRs protokoll
endast en bit in på våren år1910 vilket är ganska lång tid innan stadsfullmäktigevalet
som var i december samma år. Det protokoll som gåtts igenom från FKPR är de som
finns från år 1910.
De tidningsartiklar som kommer att användas i studien är från Norrbottens-Kuriren
och Norrskensflamman som var de tidningar som fanns i Luleå under tiden för
undersökningen. I ett fall har ett personarkiv använts från Märta Bucht för att få
tillgång till material till två av de personporträtt som gjorts samt protokollsboken från
FKPR från år1910 som tillhör detta arkiv.
De primärkällor som har använts i studien har en väldigt hög äkthet. De är skrivna vid
tidpunkten för undersökningen och har förvarats på ett säkert sätt i arkiv. Det kan
antas att protokoll som skrivits vid sammanträden för politiska beslut är korrekta och
väldokumenterade med hög sanningshalt. Dessa politiska protokoll är även något som
efter varje möte lästs igenom och godkänts samt innan varje nytt möte lästs igenom
och godkänts igen. Det är därför inte troligt att något som beslutats under mötet tagits
6

Henny Kvamsdal, ”Kvinnor på två arenor: socialt och politiskt- ett Luleåperspektiv
1860-1920”, opubl. C-uppsats i historia, Luleå tekniska universitet VT 1997, s. 43.
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bort eller ändrats. Men det finns alltid en risk att protokollen inte innehåller exakt alla
ord som sades under mötena eftersom dessa protokoll är beslutsprotokoll och inte
diskussionsprotokoll. Att detta protokoll vid en senare tidpunkt blivit översatt och
digitaliserat kan ge upphov till misstankar om att missförstånd, feltolkningar eller
felskrivningar har skett. Men jag finner det högst osannolikt då översättaren mest
troligt är väl utbildad i ämnet och inte har någon anledning att ändra i materialet. I alla
fall av översättning och digitalisering kan det såklart förekomma att detaljer faller
bort på grund av den mänskliga faktorn och att digitala misstag kan ske. Detta är
något man får ta i beaktning.
Beträffande de protokoll som kommer från de olika kvinnoföreningarna är äktheten
och trovärdigheten även där hög eftersom de skrivits för att dokumentera
föreningarnas arbete. Det är därför inte troligt att de är vinklade åt något håll. Det
finns däremot även här en risk för att vissa detaljer inte blivit nedskrivna i protokollet
på grund av olika anledningar. Protokollen från kvinnoföreningarna är välbevarade
och i samma skick som när de skrevs, de har inte ändrats sedan tiden för
nedtecknandet.
Tidningar från början av 1900-talet är i de flesta fall vinklade beroende på vilken
politisk inriktning tidningen hade samt vilken läsekrets som var i fokus. Detta gäller
även de tidningsartiklar som använts i denna studie vilket får tas i beaktning.
Artiklarna är däremot en direkt kvarleva från tiden de skrevs och skildrar därför den
tidens känslor, tankar och händelser.
En viktig sak att ta hänsyn till när man när man bedömer sina källors tillförlitlighet är
tidsaspekten, ju mer närliggande en källa är till tiden den handlar om desto högre
trovärdighet har den. Det kan därför ses som att de primärkällor som använts i denna
uppsats har hög tillförlitlighet sett ur tidsaspekten men också ur direkthet. Ju mer
direkt en källa är, desto mer tillförlitlig är den. Detta på grund av att ju fler som hört
eller diskuterat något innan det skrivs ner eller dokumenteras desto större risk finns
för att den ursprungliga källan/händelsen har ändrats från vad som verkligen skedde.7
Alla primärkällor i denna studie är nedskrivna och dokumenterade vid tidpunkten för
7

Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli & Anders Persson, Vetenskapliga
tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., Lund 2012, s.114
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diskussionen och även om en av källorna sedan blivit digitaliserad så ska den vara
ordagrant översatt och granskad för att se så att den överensstämmer med originalet.

Teoretisk referensram
Denna undersökning kommer huvudsakligen att använda sig av representationsteori
med fokus på den kvinnliga representationen inom politiken, men även inslag av
genusteori och då främst det så kallade genuskontraktet.
Enligt Hanna Pitkin finns det fyra olika typer av begreppet representation: formell,
deskriptiv, substantiell och symbolisk. Den formella representationen handlar i stort
om den process som ger vissa individer rätten att representera andra. Att vissa
individer med auktoritet får auktoritet genom att bli folkvalda. Den deskriptiva
representationen handlar om att de individer som bli valda att representera den stora
massan på något sätt reflekterar väljarna som röstat fram dem när det kommer till
saker som social bakgrund, åsikter och attityder. Väljarna röstar fram kandidater som
de anser liknar dem själva. Den substantiella representationen handlar om de
folkvaldas reaktioner eller politiska utfall. Vilka frågor de driver, hur väl de driver
sina frågor samt vilket förtroende de har hos sina väljare. Den symboliska
representationen handlar om sättet man ser på de folkvalda, hur väl de representerar
sina väljare. På detta sätt liknar den symboliska representationen den deskriptiva även
om den symboliska handlar mer om att de folkvalda blir symboler för väljarna. Enligt
Pitkin är det utifrån dessa olika begrepp väljarna väljer ut och röstar fram sina
representanter. Men att dessa begrepp inte är en komplett bild av hur representation
sker då det ofta är individuellt hur personer ser på representation och väljer
representanter. Pitkin menar att den kvinnliga representationen handlar mer om vem
som ska representeras och inte vad som ska representeras.8
Med andra ord kan man säga att det som undersöks i denna undersökning är kvinnors
formella, deskriptiva och substantiella representation i Luleå stadsfullmäktige 19101919, ett decennium innan kvinnor var valbara och tog plats i riksdagen.

8

Hanna, Pitkin. The conception of representation. Berkley/Los Angeles: University of
California press, 1967. https://books.google.se/ (Hämtad 2016-10-28).
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Den andra teori som denna undersökning kommer att utgå ifrån är genus, när man
talar om genus så handlar det ofta om det sociala könet eller något som kan ses som
en konstruktion av kultur. Yvonne Hirdman har en teori om att genus kan betraktas på
två sätt, antingen så betraktas kvinnor som något som är ofärdigt jämfört med
mannen, att kvinnan är en ofullständig man. Eller så kan det ses som att man och
kvinna är två motsatser till varandra, att mannen är en sak (ofta normen) och att
kvinnan är något annat. Kvinnan är något obestämbart och innehar mindre bra
kvalitéer jämfört med mannen. 9
Begreppet ”Genuskontrakt” stiftades av Hirdman och syftar till de osynlig ”kontrakt”
som bestämmer vad kvinnor och män ska göra, vilka uppgifter de har i samhället och
hemmet. Genuskontrakt är något som finns bland oss i alla sammanhang, det finns
mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan könen på det sociala planet och
mellan ”mannen” och ”kvinnan”. Som Hirdman skriver:
Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika
nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet- vilka
redskap som hör till vem, i kärleken- vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska
prata, vilka ord de får använda, i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de
tillåtna, hur långt håret ska vara etc. etc.10

Anledningen till att det blivit dessa ”kontrakt” mellan könen är enligt Hirdman de
olika överenskommelserna som skett i historien där man upprepade gånger delat upp
hur kvinnor och män ska vara.11
I analysen och sammanfattningen av undersökningen kommer paralleller att dras
mellan hur kvinnlig representation såg ut under tiden för undersökningen, hur
representation spelade roll för de kvinnor som först kom in i stadsfullmäktige.
Genusteori kommer att användas i analysen för att belysa kvinnors inträde i en
mansdominerad värld där det fanns olika föreställningar om vad kvinnor och män
skulle arbeta med.

9

Yvonne, Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2, [rev.] uppl., Malmö 2003,
s.28-29 & 35
10
Christina, Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter, Genushistoria: en historiografisk
exposé, Lund, 2004, s.121.
11
Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2, [rev.] uppl., Malmö, 2003
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Tidigare forskning
Det finns en del forskning som handlar om kvinnokamp under sekelskiftets början
med de förändringar som skedde i samhället under den perioden. En del av dessa är
renodlade forskningar som berättar om den kamp som många av kvinnoföreningarna
förde under det tidiga 1900-talet på olika platser i Sverige. Andelen undersökningar
som handlar om kvinnliga politiker är betydligt färre. Denna studie kommer att ha
användning av båda dessa typer av tidigare forskning men främst den forskning som
gjorts om kvinnliga politiker och kvinnors plats i politiken genom åren.
Historikern Gunnela Björk har i sin avhandling ”Att förhandla sitt medborgarskap”
skrivit om kvinnor i Örebro i början av 1900-talet och hur dessa kvinnor kämpade för
att få ett medborgarskap som skulle vara på lika villkor som männens. Björk lyfter
fram kvinnoföreningar som ett sätt för dessa kvinnor att engagera sig i samhället,
detta bidrog också till att kvinnor arbetade tillsammans över klassgränserna på ett
annat sätt än männen. Björk menar att det fanns stora skillnader mellan kvinnor och
mäns medborgarskap även efter den kvinnliga rösträtten, att kvinnor sällan kom in i
politiken och de fackföreningar som fanns. Att kvinnor på så sätt fick mindre
inflytande i politiken och i arbetslivet i början av perioden efter rösträtten än männen
hade.12
Statsvetaren Lenita Freidenvall har i sin doktorsavhandling ”Vägen till varannan
damernas” förklarat hur politikerapparaten fungerat på nationell nivå under olika
årtionden och hur kvinnor trots rösträtt och rätt att ingå i politiska partier blev
åsidosatta och placerade så långt ner på vallistorna att de sällan blev valda trots rätten
att bli det. Freidenvall menar att det under de första valen med kvinnlig rösträtt spreds
rykten om att kvinnor inte tog till vara på sin rätt att rösta men att det i själva verket
var andra faktorer som spelade in. Som att kvinnor ofta blev placerade på sådana
platser på vallistorna att de indirekt aldrig skulle bli invalda eller vara något hot för
sittande riksdagsledamöter eller andra män som försökte komma in i politiken.
Kvinnor placerades på dessa platser för att partiet skulle framstå i god dager genom
att visa på att de inkluderade kvinnor i sitt parti. Kvinnor ansågs också ha problem
inom ”det kvinnliga könet” som de var tvungna att ta tag i innan det skulle kunna bli
12

Gunnela, Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer
i Örebro 1900-1950, Lund 1999, s.83
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möjligt att ha kvinnor i politiska partier. Freidenvall har på ett förståeligt sätt visat på
hur situationen med kvinnorepresentationen såg ut under 1970 talet fram till 2002
men har även tagit med en del om hur det såg ut precis efter den kvinnliga rösträtten
år 1921.13
Historikern Josefin Rönnbäck har skrivit doktorsavhandlingen ”Politikens
genusgränser”, som handlar om den kvinnliga rösträttskampen som fördes för att
kvinnorna skulle bli en del av det politiska medborgarskapet. Avhandlingen handlar
främst om Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts (LKPR) arbete för att ena
kvinnorna och tillsammans strida för den kvinnliga rösträtten. Att det delvis på grund
av LKPR och deras arbete gjorde den kvinnliga rösträtten möjlig men att det inte
enbart berodde på föreningens arbete utan också tidens förändring. Att den
demokratiska processen var under förändring i början av 1900-talet vilket, med hjälp
av LKPR och kvinnors samarbete gjorde den kvinnliga rösträtten möjlig.14
Historikern Åsa Bengtsson har i sin doktorsavhandling ”Nyktra kvinnor: Folkbildare,
företagare och politiska aktörer: Vita bandet 1900-1930” skrivit om den kvinnliga
kristna nykterhetsföreningen Vita Bandet. Hur föreningen växte sig stark och till slut
blev en rikstäckande organisation. Vita Bandet var den största kvinnliga
organisationen i början av 1900-talet och är fortfarande en av de mest berömda. I
Bengtssons avhandling får man följa föreningens arbete. Hur de arbetade med att
hjälpa mindre belevade personer i samhället. Främst kvinnor. De ordnade ofta olika
kurser inom exempelvis sömnad, matlagning och läsning. Det framgår också i
Bengtssons avhandling att det förekom samarbete mellan olika kvinnoföreningar och
över klassgränser.15
Åsa Karlsson Sjögren har skrivit boken ”Männen, kvinnorna och rösträtten” som
beskriver vilka möjligheter kvinnor hade i olika kommunalval och andra områden där
13
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de kunde agera beslutsfattare under perioden 1723-1866. Sjögren menar att det
handlar om olika definitioner, olika århundraden prioriterar olika saker när det kom
till vilka som fick rösta eller agera inom de olika beslutsfattande organen som fanns
inom samhället. Sjögren lyfter fram att det inte alltid har handlat om att kvinnor har
blivit utestängda från olika rum utan att det ibland har handlat om att olika grupper
har blivit uteslutna som exempelvis omyndiga och de som inte skattade nog mycket.
Det är dock endast kvinnor som blivit utestängda från politiken som en hel grupp på
grund av kön.16
Sjögren har även skrivit avhandlingen ”Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle” som
handlar om vilka rättsliga rättigheter som kvinnor hade under stormaktstiden, en tid
då kvinnor inte hade rätt att rösta eller äga. Mycket fokus ligger på de lagar som fanns
och vilka möjligheter och omöjligheter de skapade för kvinnor. Inom vissa områden
var kvinnor helt utestängda från både rättigheter och rätten. De hade ingen rätt till
ägande eller myndighet utan levde ständigt under en överförmyndare medan de i vissa
avseenden kunde behandlas lika som män, som exempelvis när det kom till
rättsväsendet. Sjöberg betonar också vikten av civilståndet, det civilstånd som kvinnor
hade var avgörande för hur de behandlades under denna period. Sjögren fastställer att
kvinnors rättsliga ställning förändrades under slutet av 1600-talet då rätten
professionaliserades och män fick större makt, detta på grund av att de redan från
början varit högre stående än kvinnor. Sjöberg menar dock att ju längre tiden gick så
förändrades kvinnors rättigheter, men deras civilstånd fortsatte att vara avgörande för
vilka rättigheter de hade.17
Det som dessa avhandlingar har gemensamt är att de alla handlar om kvinnors
rättigheter både innan och efter den kvinnliga rösträtten. Även om alla dessa
avhandlingar inte ligger i absolut närhet med denna studie så hänger det ändå ihop på
något sätt. Kvinnors rättigheter under 1600-1700 talet mynnade ut i de rättigheter de
hade under 1800-talet och sedan under 1900-talet. Rättigheter som kvinnor ständigt
arbetade för att få likvärdiga med mäns rättigheter och som kulminerade i kampen för
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rösträtt. Den forskning som gjorts om kvinnor i sekelskiftets början är till störst del
inriktad på andra platser än Norrbotten. Mig veterligen finns ingen forskning om
kvinnor i kommunalpolitiken i Luleå från den tid som denna undersökning behandlar.
Det denna uppsats kommer att bidra med är kunskap om de kvinnor som arbetade
med politik i Luleå under sekelskiftets början. Hur de tog sig in i politiken trots
avsaknaden av rösträtt till riksdagen och belysa det arbete som dessa kvinnor gjorde.

16

Undersökning & analys
I denna undersökning presenteras varje kvinna för sig, detta för att det ska bli enkelt
att följa med och se vilka kvinnor som satt i Luleå stadsfullmäktige. Vilken bakgrund
de hade samt vilka frågor som de specifikt arbetade med.

Sigrid Holm, den första kvinnan i Luleå stadsfullmäktige
Född: 1870
Invald:8 december 1910
Ålder vid inval: 40
Civilstånd: Ogift
Yrke: Lärarinna
Politisk färg: Höger
Huvudsakliga frågor: Nykterhet och
potatisodling.
År i Luleå stadsfullmäktige: 9
Bildkälla: (Märta Buchts personarkiv, 1978, K, Arkivcentrum Norrbotten).
Sigrid Holm föddes 1870 i Luleå. Hon utexaminerades som skolfröken med högsta
betyg från högre lärarinneseminariet i Stockholm. Sigrid arbetade på Luleå
elementarläroverk för flickor under 40 år där hon undervisade i matematik, fysik,
kemi, botanik, hälsolära och tyska.18
År 1902 bildade Sigrid Holm Luleå kvinnliga nykterhetsförening och var ordförande i
föreningen under många år. År 1913 införlivades LKN med Vita bandet som det
sedan kom att heta. Vita bandet var en rikstäckande nykterhets organisation med
föreningar i många städer runt om i Sverige. I protokollen från LKN kan man se ett
tydligt arbete mellan olika kvinnoföreningarna i Luleå under tiden för
stadsfullmäktigevalet. De olika föreningarna samarbetade med att anordna olika
kurser i bland annat: sömnad, matlagning och odling. Ofta anordnades dessa kurser
för att hjälpa mindre belevade personer i samhället.19 Att kvinnoföreningar
samarbetade och arbetade över klassgränserna var inte helt ovanligt vid den här tiden
18
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något man kan se i Bengtssons avhandling där hon beskriver hur kvinnor genom
kvinnoföreningar arbetade för gemensamma mål och ofta samarbetade över
klassgränserna.20 Förutom sitt arbete i LKN var Sigrid Holm även medlem i
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och Fruntimmersföreningen.
Fruntimmersföreningen arbetade med att hjälpa personer som hade ekonomiska
svårigheter.21
Den 8 december 1910 blev Sigrid Holm invald till Luleå stadsfullmäktige som
representant för högersidan. Hon blev således den första kvinnan i kommunalpolitiken
i Luleå.22 I dagspressen tiden innan valet kunde man läsa att Luleå arbetarkommun
upplåtit en allians med frisinnade föreningen. Alliansen innebar att de och
socialdemokraterna skulle uppställa två kandidater vardera. Den femte kandidaten
skulle utses av kvinnorna själva. Kommunen valde järnvägstjänsteman Ernst Hage
och posttjänstemannen A. E Öberg som sina kandidater.23
I artikeln från Norrbottens-Kuriren skrevs det om att även socialdemokraterna och de
frisinnade hade kommit fram till samma uppgörelse som nämndes ovan.
Såsom vi i fredagsnumret meddelade hade afdelningens styrelse föreslagit samarbete
med socialdemokraterna på villkor, att de frisinnade och socialdemokraterna å den
gemensamma listan finge nominera tvänne namn hvardera samt det femte rummet
finge ge disponeras af kvinnorna för en deras specielle kandidat…. Som sina egna
kandidater uppsatte afdelningen folkskolläraren J. Gunnarsson och tullvaktmästare
O.F Sundberg.24

De stora partierna arbetade tillsammans med de frisinnade inför detta val genom att
sinsemellan komma fram till att en allians mellan de stora partierna var nödvändig för
att det skulle finnas en plats kvar till en kvinna. Kvinnorna i Luleå skulle själva
genom denna allians få möjlighet att rösta fram ”sin” kandidat. Detta är något som
kan utläsas i representationsteorin, att den kvinnliga representationen ofta blir till på
grund av samhällsförändringar som leder till att männen måste ta ställning till det nya
20
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klimatet. Denna gång resulterade det i att de ledande männen var villiga att ”ge” bort
en plats till en kvinna för att på så sätt tillgodose kvinnornas önskan. Att det med en
kvinna i Luleå stadsfullmäktige skulle göra alla kvinnor i Luleå nöjda och på så sätt få
alla sina intressen tillgodosedda. Detta kallas för ”den obligatoriska kvinnan”.25
I båda tidningarna fanns det en liten notis som manade kvinnorna att komma och rösta
fram sin kandidat. Bakom dessa annonser låg FKPR som dagarna innan valet till
stadsfullmäktige anordnade ett öppet möte där den kvinnliga kandidaten till
stadsfullmäktigevalet skulle utses.
De kvinnor, som inträssera sig för det stundande stadsfullmäktigevalet äro kallade till
sammanträde å godtämplarsalen i afton kl 6.30 för att uppsätta en kvinnlig kandidat.26

Den 2:a december skrivs resultatet av detta möte i Norrbottens-Kuriren:
Det af F:K.P.R. på torsdagens afton anordnade offentliga mötet i godtemplarsalongen
för nominerande af kvinnornas kandidat vid det stundande stadsfullmäktigevalet var
talrikt besökt. Efter en rätt långvarig diskussin beslöt mötet som kvinnornas kandidat
framföra fröken Siri Holm. En del andra kvinnliga kandidater nämndes med afsade
sig.27

Den kvinnliga kandidaten blev således Sigrid Holm. Tyvärr finns det ingen
information om varför just hon blev framröstad att bli den kvinnliga kandidaten till
valet. Sigrid Holms engagemang i olika kvinnoföreningar i staden (däribland
ordförande i LKN, samt medlem i FKPR och Fruntimmersföreningen) kan ha bidragit
till att Sigrid Holm ansågs vara en framstående person som kvinnorna på mötet ansåg
vara den bästa kandidaten till valet. Som Pitkin menar i representationsteorin så väljs
ofta de som anses ha auktoritet till ledare och får på så sätt mer auktoritet vilket kan
ha varit fallet med Sigrid Holm. Hon var en kvinna med auktoritet genom sitt
samhällsengagemang och fick på så sätt mer auktoritet genom att bli framröstad till
kvinnornas valkandidat. Oftast väljs en person som kommer från samma eller
liknande sociala bakgrund som sina väljare och är på så sätt någon som väljarna kan
relatera till vilket även det kan ha bidragit till att Sigrid Holm blev den utvalda
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kandidaten.28 Att de andra intressanta kandidaterna avsade sig kandidatposten kan ha
berott på olika faktorer, Sigrid Holm ansågs kanske vara den mest lämpade eller så
hade de andra möjliga kandidaterna ingen möjlighet att ställa upp i valet med allt vad
det innebar.
Dagen efter valet till stadsfullmäktige kom resultatlistorna ut i Norrbottens-Kuriren:
På torsdagen gaf till resultat seger öfver hela linien för den borgerliga listan. Valda
blevo nämligen fröken Sigrid Holm med 11,971 röster af ca 650 röstande, ingeniör J.
Lundberg med 7,160 röster af ca 300 röstande, direktör Andersson med 7,004 röster
af ca 290 röstande, plåtslagaremästaren E. J Wannberg med 6,936 röster af ca 300
röstande och ångbåtskommissionären Algot Lind med 6,644 röster af ca 280
röstande.29

Man kan längre ner i artikeln läsa om att vissa ”stänkröster” hade inkommit på ett
antal personer däribland Anna Svensson.30
I tidningen Norrskensflamman finns ett liknande reportage där vinnarna av valet
tillkännages:
Stadsfullmäktigevalet i Luleå utföll så att högerlistan segrade över hela linjen. Valda
blevo fröken Sigrid Holm med 11,971 röster, ingenjör Jakob Lundberg med 7,160,
dir. Georg Andersson med 7,004, plåtslagaren E. J Wannberg med 6,936 och
kommissionären Algot Lind med 6,644 röster.31

Båda tidningarna publicerade vinnarna av stadsfullmäktigevalet dagen efter valet och
på första plats med flest röster kom alltså Sigrid Holm.

Politiskt engagemang
Sigrid Holm var under sin tid i Luleå stadsfullmäktige främst engagerad i
nykterhetsfrågor och frågor som rörde potatisodling men kunde även ses i andra
sammanhang. Sitt engagemang i nykterhetsfrågor hade hon både inom Luleå
stadsfullmäktige men också privat med sin ställning i LKN. Kanske var det också
därför som hon blev invald i den nykterhets kommitté, som av Luleå stadsfullmäktige
fick i uppgift att ta fram förslag på inom vilka gränser alkoholhaltiga drycker skulle få
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säljas i Luleå stad under år 1912. De som blev invalda till denna kommitté var Sigrid
Holm, Pastor J. Hansson, Vaktmästaren C. Lindgren, Kassören Axel Nilsson och
Stadsfiskalen K. Hamrin. 32
Denna nykterhetskommitté hade tillsammans arbetat fram två olika förslag för hur det
inför nästa år skulle vara önskvärt att handeln med alkoholhaltiga drycker skulle se ut.
Dessa förslag hade sedan skickats till Luleå utskänkningsbolag som hade gått igenom
dem och accepterat det ena förslaget. Det förslag som Luleå utskänkningsbolag och
nykterhetskommittén kommit överens om presenterades sedan för de övriga i Luleå
stadsfullmäktige för att ett beslut skulle fattas. De förslag kommittén kommit fram till
var som följer:
-

Att stadsfullmäktige skulle söka tillstånd hos Konungens befallningshavande
angående en ändring av öppettider för de butiker och restauranger som säljer
alkoholdrycker. De föreslagna tiderna skulle minska öppettiderna för
butikerna och restaurangerna.

-

Att det skulle sättas in en gräns för hur mycket alkohol som fick säljas till en
enskild person.

Beredningsnämnden hade gjort en begäran att beslut angående detta ärende skulle
avvakta då det i andra städer pågick en utredning av vad fler restriktioner gällande
försäljning av alkoholhaltiga drycker hade för inverkan och att dessa ännu inte visat
på något resultat. Beredningsnämnden menade att införandet av sådana nya
restriktioner säkerligen skulle bidra med minskade inkomster för staden utan att den
allmänna nykterheten skulle öka eller ändras.33 Herr Carlgren (som var den person
som lagt fram förslaget på att en nykterhetskommitté skulle tillsättas för utredningen
av hur och var alkohol skulle få säljas) yrkade på att stadsfullmäktige skulle fatta
följande beslut: Från och med den 1 juli skulle öppettiderna ändras till de nya
föreslagna tiderna, försäljning till personer som upprepade gånger blivit tagna för
fylleri, problem med familjeförsörjning, personer som var inskrivna i fattigvården,
personer som uppträder på ett berusat sätt i försäljningslokalen/restaurangen, personer
som man tror kan vara beroende eller langare samt personer som inte fyllt 18 år skulle
32
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vara olagligt. Försäljningen på Skeppsbrokällaren skulle inskränkas till kortare
försäljningstider och volymen sprit till enskild person skulle minskas till 2 supar och
ett halvt glas öl per gäst som äter mat. Vilket var i linje med det som tidigare nämnts
och som nykterhetskommitteen kommit fram till. En omröstning av detta förslag
skedde och vann med 14 röster mot 12.34
Dessa nya förslag visar på att det i staden fanns ett utbrett problem med fylleri och
alkoholism. Nykterhetskommittén fick igenom sina önskemål med hjälp av Herr
Carlgren. Som tidigare skrivits så var Sigrid Holm ordförande i LKN vilket säkerligen
hade gett henne erfarenhet i nykterhetsfrågor men också en insyn i hur livet kunde se
ut för de kvinnor som levde med en man som hade alkoholproblem. Eftersom det var
männen som hade hand om pengarna och var de som skulle försörja familjen så blev
det också familjen som blev drabbad om alla pengar gick till alkohol. LKN arbetade
för att få till stånd strängare regler för alkoholförsäljning genom skrivelser till olika
befattningshavare men också genom att anordna protesttåg och utbilda flickor och
kvinnor genom att anordna föreläsningar om alkoholens effekter. Utöver
nykterhetsfrågor så engagerade sig LKN också i andra kurser i sömnad,
skolköksmatlagning och odling som hade i syfte att hjälpa de som hade det sämre
ställt. Ofta arbetade fler kvinnoföreningar tillsammans för att anordna dessa kurser
vilket gjorde att de då arbetade över klassgränser.35 Att kvinnor i kvinnoföreningar
arbetade över klassgränser är något som även Bengtsson, Rönnbäck och Björk skrivit
om.
I oktober 1914 togs en ny motion upp i Luleå stadsfullmäktige som hade inkommit
från Luleå utskänkningsbolag med en ansökan om tillstånd att sälja alkohol för året
1915. Utskänkningsbolaget ansökte om att få sälja och servera alkohol i samma
utsträckning som de hade gjort tidigare år och som den tidigare nämnda
nykterhetskommittén lagt fram. Beredningsnämnden ansåg att stadsfullmäktige skulle
godkänna denna motion men stadsfullmäktige röstade och utfallet blev 15 röster mot
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13 vilket innebar att Luleå utskänkningsbolags ansökan avslogs. Detta innebar att
ingen hade rätt att sälja alkohol i Luleå stad under 1915.36
Att det till slut blev ett totalstopp i alkoholförsäljningen i Luleå stad under hela 1915
måste ha varit en stor vinst för de som tidigare varit engagerade i
nykterhetskommittén, men också för Sigrid Holm personligen eftersom nykterhet var
hennes stora hjärtefråga. Att så många inom Luleå stadsfullmäktige röstade mot Luleå
utskänkningsbolags ansökan tyder på att nykterhetskommitténs strängare regler som
infördes efter utredningen 1912 hade haft effekt och att samhällsklimatet därmed hade
förändrats. Dock skulle det bara dröja till slutet av 1915 innan Luleå
utskänkningsbolag lade in en ny ansökan om att få sälja alkohol under år 1916.
Den 27 januari 1916 tas ett ärende upp som vid föregående möte, den 8 januari
bordlagts för att återupptas vid senare tillfälle. Ärendet handlade om Luleå
utskänkningsbolags ansökan om att få sälja alkoholhaltiga drycker under året 1916.
Beredningsnämnden ville att stadsfullmäktige skulle godkänna Luleå
utskänkningsbolags anbud men ärendet bordlades av okänd anledning. Vid detta möte
framkom ett nytt förslag framfört av de personer som inte ville rösta för
beredningsnämndens beslut. Dessa personer framförde de beslut som redan tagits
angående detaljhandel med alkoholhaltiga drycker, nämligen att det den 15 oktober
1914 beslutats att ingen försäljning av alkoholhaltiga drycker skulle förekomma i
Luleå stad under året 1915.37 Att de hänvisade till detta beslut kan ha varit för att
påminna om att stadsfullmäktige föregående år röstat mot Luleå utskänkningsbolags
ansökan. Gruppen anser att om det blir aktuellt att godkänna Luleå
utskänkningsbolags ansökan detta år så skall samma regler som nykterhetskommittén
arbetade fram 1912 gälla. Med 16 röster mot 12 godkände stadsfullmäktige Luleå
utskänkningsbolags anbud. Emot detta beslut var bland andra Sigrid Holm, Elin
Bohlin och Anna Svensson.38
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Efter att under år 1915 inte haft någon försäljning av alkoholhaltiga drycker i Luleå
kan det antas att personerna som hänvisade till förra årets avslag inte var intresserade
att öppna upp handeln med alkohol igen. Men att om så skulle ske i alla fall
säkerställa att de regler som tidigare hade minskat försäljningen skulle gälla även i
fortsättningen. Speciellt för Sigrid Holm som ingick i den kommitté som tagit fram de
nya reglerna och mest troligt varit med och röstat mot Luleå utskänkningsbolags
ansökan föregående år eftersom hon gjorde det nu och var ordförande i LKN. Detta
var för övrigt enda gången man i protokollen fick se med namn vilka som röstade
emot, vilket annars endast skrevs ut i antal. Anledningen till detta kan ha varit att de
som röstade emot ville att det skulle synas i protokollen att de röstat mot ansökan.

Lönefrågor
Luleå poliskår lade vid ett tillfälle in en begäran om dyrtidstillägg för året 1915 på
300 kr. I samband med denna ansökan lades det fram ett förslag om att det även skulle
tas beslut om huruvida alla stadens lägre befattningshavare borde ha rätt till någon
form av dyrtidstillägg. Sigrid Holm lade under behandlingen av denna fråga in ett
förslag om att det i behandling av vem och vilka som skulle få rätt till dyrtidstillägg
borde utgås från behovsprincipen, d.v.s. att dyrtidstillägg endast borde ges till de som
var familjeförsörjare och att beloppet skulle utgå ifrån hur många som personen var
försörjningsansvarig över. Stadsfullmäktige beslutade att lönenämnden skulle göra en
uträkning utifrån denna behovsprincip när de beräknade vilka som skulle få och hur
mycket det nya dyrtidstillägget skulle hamna på.39
Vid nästa möte togs lönenämndens förslag om dyrtidstillägg upp och resultatet var
följande:
-

De vars inkomst den 1 januari 1916 uppgår till högst 2,500kr ska erhålla ett
dyrtidstillägg för år 1915.

-

Där man och hustru har sammanlagda inkomster på minst 300kr utbetalas
inget dyrtidstillägg.

-

Dyrtidstillägg räknas ut beroende på inkomst där en viss del av inkomsten blir
en procentuell ökning i form av dyrtidstillägg.
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-

Dyrtidstillägg för befattningshavare som är försörjningspliktig ska utgå från en
fast summa per familjemedlem. Hustru eller den som i hustruns ställe gör
hennes husliga gärningar betalas 5kr per månad ut. För barn under 15 år
betalas 2 kronor per månad ut och för annan familjemedlem som själv är
oförmögen att försörja sig betalas 2 kronor per månad ut.

Stadsfullmäktige beslöt att anta lönenämndens förslag med vissa ändringar och
tillägg: Att den med inkomst på högst 2,500kr får dyrtidstillägg för år 1915, att
befattningshavare med fritt husrum med vedbrand och el samt fri kost skall få hälften
av fastställt dyrtidstillägg, att brandmanskapet skall beviljas familjeunderstöd enligt
punkt 4. Dyrtidstilläggen beslutades att de skulle betalas ut med omedelbar verkan
men att tilläggen för hustru och barn under året skulle betalas ut i början av varje
månad under året.40
Sigrid Holms förslag blev således både medtaget i mötet, utrett och framlagt för
beslutfattande med utfallet att det godkändes av stadsfullmäktige. Detta visar på att de
förslag som Sigrid Holm lade fram verkligen togs i beaktning och utreddes. Förslaget
ansågs dessutom vara så bra att de övriga beslutsfattande röstade för hennes förslag.

Potatisodling
Som tidigare nämnts anordnade LKN med Sigrid Holm i spetsen ofta kurser i olika
samhällsnyttiga områden. Odling var en av de kurser som de anordnade med syftet att
hjälpa personer odla potatis. Detta är något som även syns i Sigrid Holms arbete i
Luleå stadsfullmäktige där hon lade fram en motion som syftade till att utreda om det
var möjligt att upplåta jord som staden ägde för att använda till potatisodling samt att
tillsätta en kommitté som kunde sköta ärendet.41
Denna motion togs sedan upp i stadsfullmäktige efter att drätselkammaren med hjälp
av stadsingenjören hade upprättat en förteckning över den mark som staden ägde som
var odlingsbar. Drätselkammaren ansåg att marken kunde användas till potatisodling
men att marken inte skulle tas i användning innan en genomgång av alla marklotter
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skett. Stadsfullmäktige godkände motionen och utser Sigrid Holm, doktor, A.P
Ulander, agronomen A. Schalin, fru Märta Sundström och schaktmästaren O. Sander
till medlemmar i den kommitté som fick i uppgift att ta hand om inköp,
iordningsställande och andra kostnader för potatisodlingen.42 Under samma möte
skickades ett brev vidare till denna nytillsatta potatisodlings kommitté för att tas i
beaktning som inkommit från Kungl. Lantbruksstyrelsen och handlade om hur viktigt
det var att under nuvarande förhållanden odla ”nyttigetsväxter” på stadsjord.43
Vikten av att kunna odla på nya platser och på så sätt försöka motarbeta den kristid
som kom med första världskriget i början på 1900-talet gjorde det nödvändigt att även
odla på mark som staden ägde men kanske inte använde. Den potatiskommitté som
tidigare nämnts, fick under arbetes gång problem med att iordningsställa marken de
blivit tilldelade och var vid två tillfällen tvungna att ansöka om pengabidrag för att
kunna rusta upp marken. Exempelvis visade det sig att marken på ett ställe hade blivit
så igenväxt att den naturliga dräneringen inte fungerade, detta var något som de var
tvungna att åtgärda innan marken kunde tas i bruk för odling. Det behövdes även
pengar för att kunna köpa in sättpotatis och andra förnödenheter. Kommitteen
tilldelades 200 kr för upprustning av marken, 100kr för nytt stängsel runt marken och
1000kr för fortlöpande kostnader.44
Efter att stadsfullmäktige hade upplåtit mark till potatisodling så lade Sigrid Holm in
en till motion där hon ansåg att stadsfullmäktige skulle vidta åtgärder för att kvarteret
Loet i största möjliga utsträckning skulle iordningställas för potatisodling och
utlämnas i lotter till dem som ville odla potatis. Detta på grund av att den rådande
bristen på livsmedel ständigt ökade efterfrågan på jordlotter att odla på. I detta fall
handlade upplåtandet av mark om hur mycket matjord staden hade tillgång till vilket
avgjorde hur stor markareal som kunde användas till odling. Drätselkammaren hade
efter upplysningar från byggnadschefen fått bekräftat att staden hade nog med matjord
för detta område. Frågan landade då hos stadsfullmäktige med förslaget att
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fullmäktige skulle använda de pengar som fanns inskrivna för år 1917 och 1918 d.v.s.
7000 kr och använda dessa redan då för att iordningställa den nya marken så att den
blev odlingsbar. Stadsfullmäktige godkände båda dessa förslag.45
Att själva kunna odla mat var väldigt viktigt under denna tid eftersom första
världskriget gjorde det svårt att få tag på livsmedel. Det var kristider och odling var
ett sätt för kommuner och invånare att på egen hand utöka förrådet av mat. Sigrid
Holm hade stor framgång under sin tid i Luleå stadsfullmäktige och alla hennes
motioner och förslag gick igenom, detta tyder på att hon trots sin plats på en
mansdominerad arena fick gehör för sina frågor. Att Sigrid Holm var så framgångsrik
kan ha berott på att hon till störst del ägnade sig åt så kallade omsorgsfrågor. Kvinnor
som ägnade sig åt omsorgsfrågor fick kanske mer plats och respekt än om de hade
ägnat sig åt mer ”manliga” frågor.

Anna Svensson, andra kvinnan i Luleå stadsfullmäktige
Född: 1873
Invald:15 december 1911
Ålder vid inval: 38
Civilstånd: Ogift
Yrke: Lärarinna och sedan rektor och delägare av
elementarläroverket för flickor i Luleå.
Politisk färg: ?
Bildkälla: (Märta Bucht personarkiv, 1978, K, Arkivcentrum Norrbotten).
Huvudsakliga frågor: Lärarlöner & elementarläroverket för flickor.
År i Luleå Stadsfullmäktige: 22
Anna Svensson föddes den 3 november 1873 i Oppeby socken i Östergötland. Anna
Svensson gick från tidig ålder i flickskolan i Linköping. År 1887 flyttade familjen till
Luleå och 1888 började Anna som 15 åring att arbeta som lärarinna i den Norbergska
privatskolan. Efter en kort tid på Norbergs skola blev hon anställd på Luleå
elementarläroverk för flickor där hon blev kvar fram till sin pensionering, med ett
kortare avbrott för fortsatta studier åren 1892-1995. Hon genomgick under dessa år
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Kungl. Högre lärarinneseminarium i Stockholm. Året 1909 blev hon föreståndarinna
och delägare till Luleå elementarläroverk för flickor efter att ha efterträtt grundaren
fröken Elina Benckert. Under sin tid vid skolan genomförde Anna Svensson många
förändringar som gjorde skolan större, bättre och modernare.46
Anna Svensson valdes vid den allmänna rådstugan den 15 december 1911 in till Luleå
stadsfullmäktige för en fyra års period som skulle börja den 1 januari 1912.47
Under de år som denna undersökning sträcker sig över arbetade Anna Svensson aktivt
med att förbättra lönerna för de lärarinnor som var anställda vid elementarläroverket
för flickor i Luleå och detta var hennes främsta fråga. Hon engagerade sig också för
upprustning och utbyggnad av elementarläroverkets skollokaler. Det framkom att hon
inte var med i några kommittéer eller styrelser utan arbetade främst för de sakfrågor
som specifikt kunde förbättra lärarinnornas löner. Hon syns även i nykterhetsfrågor
där hon liksom Sigrid Holm valde att rösta mot den ansökan som Luleå
utskänkningsbolag gjorde om att få sälja och servera alkohol under år 1916.48 Anna
Svensson var liksom Sigrid Holm även hon medlem och aktiv i FKPR,
Fruntimmersföreningen och LKN. Det kan därför antas att hon röstat mot Luleå
utskänkningsbolags ansökningar om alkoholförsäljning flertalet gånger även om det
bara framgår med namn att hon gjorde det en gång.

Politiska engagemang
Med regelbundenhet ansökte Anna Svensson om att få bidrag av kommunen till
dyrtidstillägg, ålderstillägg och pensionspengar till lärarinnorna vid
elementarläroverket för flickor. I slutet av år 1912 beslutas det i stadsfullmäktige om
en sådan ansökan som Anna Svensson lagt fram där hon ansökte om bidrag för de
lärarinnor anställda på enskilda läroanstalter för åren 1913-1915. Hon önskar ett
bidrag för dessa år till de anställda lärarinnornas ålderstillägg och pensionering.
Drätselkammaren godkände denna begäran med motkrav att fem platser skulle vara
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fria från avgift för elever från staden som inte kunde betala avgift. Samt att
drätselkammaren ansåg att inför nästa års bidragsförfrågningar se till att Anna
Svensson skickar in sina förfrågningar samtidigt som folkskolan och till samma
avdelningar som de skickade in till. Stadsfullmäktige beslöt att godkänna Anna
Svenssons ansökning med drätselkammarens villkor samt att det inte var aktuellt att
besluta om åtgärder för nya ansökningstider.49
Inför år 1917 ansöker Anna Svensson i slutet av oktober om tillfällig löneförbättring
för lärarinnorna vid elementarläroverket för flickor. Denna ansökan tas upp i början
av januari 1917 efter att lönenämnden och drätselkammaren hade räknat ut hur
mycket som kunde användas till detta ändamål. Beslutet hamnade på att 1000kr skulle
användas till tillfällig löneförbättring för de anställda lärarinnorna, varje lärarinna
med tjänstgöring på minst 20 timmar i veckan skulle få ett dyrtidstillägg för år 1917
på 100 kr.50
I början av april 1917 ansöker Anna Svensson om tillstånd för tillbyggnad och
renovering av läroverkshusen som elementarläroverket huserar i. Som tidigare
nämndes så såg Anna Svensson till att det skedde flertalet förbättringar och
modernisering av elementarläroverket för flickor efter det att hon tog över som rektor
och delägare och denna ansökan var en del i det ledet. Denna ansökan togs upp i
stadsfullmäktige i augusti 1918 efter att ha utretts av drätselkammaren och
byggnadskontoret med resultatet att reparationerna skulle uppgå till 1,450 kr.
Drätselkammaren ansökte då i sin tur hos stadsfullmäktige att få ta dessa pengar från
nästa års budget vilket godkändes.51
Inför år 1918 ansöker Anna Svensson om löneförbättringar för ämnes och
övningslärarinnorna vid elementarläroverket. Ansökan handlade om ett bidrag lika
stort som det riksdagen beslutat om skulle gälla för lärare och lärarinnor vid högre
flickskolor, vilket var en summa av 1,143 kronor och 34 öre för år 1918.
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Drätselkammarens förslag var att godkänna en summa på 1,343 kr och 34 öre vilket
stadsfullmäktige gjorde.52
Även inför år 1918 ansökte Anna Svensson om bidrag till dyrtidshjälp för lärarinnor
vilket denna gång handlade om 200 kr till läroverkets anställda föreståndarinna och
11 lärarinnor med full tjänstgöring samt 66kr till en timlärarinna vilket blev en
totalsumma av 2,466:67kr. Denna summa beviljades för detta år utöver de
löneförbättringar som redan godkändes vid ett tidigare tillfälle.53
Anna Svensson fortsatte att varje år ansöka om ålderstillägg och pensionsbidrag till
lärarinnorna varje år så långt denna undersökning sträcker sig och fick varje år
godkänt. Detta betyder att Anna Svenssons arbetade hårt för att hela tiden se till så att
lärarinnorna på elementarläroverket fick så bra lön som möjligt. Även om dessa
bidrag inte bidrog till att öka deras löner varje år så fick lärarinnorna ändå
dyrtidstillägg och pensionsbidrag tack vare Anna Svenssons ansökningar. I den sista
ansökningen som Anna Svensson gjorde under denna studies undersökningsperiod var
en som togs upp i stadsfullmäktige i december 1919.
Den ansökan handlade om tillfällig löneförbättring för år 1920 till lärarpersonal vid
flickläroverket, en ökning som skulle göra lönerna lika höga som för de ordinarie
lärarinnorna vid stadens folk- och småskola. Samt en ansökan om dyrtidstillägg för år
1920 till flickskolans lärarpersonal med samma belopp som skulle tilldelas
lärarinnorna vid folk- och småskolorna. Stadsfullmäktige beslutade att för år 1920
bevilja ett anslag på 3600 kr till löneförbättring för lärarpersonal vid flickläroverket
samt dyrtidstillägg för nämnda personal med samma belopp och på samma villkor
som för folkskollärarinnor i motsvarande lönegrad.54
Denna ansökan tyder på att lärarinnorna vid elementarläroverket för flickor och
kanske även andra privatskolor inte hade lika hög lön som de lärare som arbetade vid
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de kommunala folkskolorna. Med hjälp av Anna Svenssons ihärdiga arbete med att
ansöka om bidrag till löner fick alltså lärarinnorna vid elementarläroverket lika hög
lön som folkskollärarinnorna. Det går inte att ta miste på Anna Svenssons
engagemang för de lärarinnor som arbetade vid elementarläroverket för flickor men
också för de elever som gick i skolan som hela tiden fick en modernare skola på
grund av hennes arbete både i skolan och i Luleå stadsfullmäktige. Även Anna
Svensson hade stor framgång med sina frågor inom Luleå Stadsfullmäktige och även
hon liksom Sigrid Holm drev i huvudsak så kallade omsorgsfrågor vilket kan ha
bidragit till framgången.

Elin Bohlin, tredje kvinnan i Luleå stadsfullmäktige
Född: ?
Invald: 22 december 1915
Ålder vid inval: ?
Civilstånd: Gift
Yrke: Folkskollärarinna
Politisk färg: ?
Huvudsakliga frågor: Fattigvård och lönefrågor.
År i Luleå Stadsfullmäktige: 4
Bildkälla: (urklipp från okänd tidning, Arkivcentrum Norrbotten).
Elin Bohlin föddes i Nyköping och tog studentexamen och folkskollärarinneexamen i
Stockholm. 1912 kom Elin Bohlin till Luleå som nybliven lärarinna och 1915 blev
hon invald i stadsfullmäktige i Luleå. Elin Bohlin var gift med folkskolläraren Otto
Bohlin och av det som kan utläsas i den tidningsartikel jag hittat om henne verkar hon
ha varit aktiv i föreningslivet.55
Den 22 december 1915 skrevs folkskollärarinnan Elin Bohlin in i Luleå
stadsfullmäktige efter att ha blivit invald i stadsfullmäktigevalet den 10 december
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samma år. Hon blev invald på en fyra års period som började från och med den 1
januari 1916.56

Politiskt engagemang
Elin Bohlin blev tidigt invald i fattigvårdsstyrelsen och till fattigvårdare men avsade
sig dessa poster efter några månader. Under sin tid i dessa styrelser hann hon vara
med och arbeta fram ett förslag som togs upp i stadsfullmäktige och handlade om
behovet att installeras centralvärme i fattiggården samt två nya spisar. Detta för att
modernisera fattiggårdens värmesystem och göra den mindre bränsleförbrukande.
Kostnaden för nytt värmesystem och nya spisar skulle efter uträkning hamna på
9400kr. Detta förslag godkändes av stadsfullmäktige.57
Efter avslutat arbete i fattigvårdsstyrelsen syns Elin Bohlin som en förespråkare för
lika lön för lika arbete mellan könen. I augusti 1916 behandlades en skrivelse som
inkommit angående risken för personalbrist på drätselkontoret i fall av inkallelse,
mobilisering eller krigstjänst att arbetet inte skulle kunna fortgå och utföras på samma
sätt som tidigare om ett sådant personalavfall skulle ske. Stadsfullmäktige beslutade
om en omreglering av kontorsskrivarebefattningen vilket gjorde det möjligt för
kvinnor att arbeta inom området. Den kvinnliga lönen skulle hamna på 1500 kr per år,
1200 kronor i lön och 300 kronor i tjänstgöringspengar, jämte tre ålderstillägg på 150
kr att utgå efter 5,10 och 15 års tjänstgöring. Elin Bohlin satte sig emot detta beslut
med anledning att hon ansåg att kvinnliga kontorsskrivare skulle erhålla lika stor lön
som männen hade. Viket kvinnorna inte fick när denna speciella kvinnolön infördes.58
Elin Bohlin motsatte sig alltså att manliga kontorsskrivare skulle ha högre lön än de
kvinnliga kontorsskrivarna skulle få. Tyvärr framgick det inte hur mycket de manliga
kontorsskrivarna tjänade. Elin Bohlins protest noterades och skrevs ned under mötet
men var inget som togs vidare eller diskuterades mer enligt vad som går att utläsa i
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protokollet från mötet. Mest troligt ansåg de övriga i stadsfullmäktige att denna
lönesättning var den bästa. Att Elin Bohlin så tidigt under sin tid i Luleå
stadsfullmäktige protesterade mot olik behandling av löner visar på att hon inte var
rädd för att säga sin mening i frågor hon var engagerad i.
I april 1918 ansöker Elin Bohlin och fyra andra folkskollärare/lärarinnor
(folkskollärare O. Bohlin och J. Gunnarsson, Sigrid Dahl samt småskollärarinnan
Hildegard Gunnarsson) om att få erhålla samma dyrtidstillägg som den övriga
lärarkåren, d.v.s. 300kr till varje befattningshavare jämte familjetillägg.
Folkskolestyrelsen hade godkänt detta till en summa av 298 kr vilket även
lönenämnden godkänt. Stadsfullmäktige beslöt därför att godkänna ansökningen.59
I december 1918 kan man se att ett förslag lagt av Elin Bohlin blir avslaget i
stadsfullmäktige. Folkskolestyrelsen hade mottagit en skrivelse från de lärare och
lärarinnor som undervisade i slöjd om en ansökan om höjt arvode till 450 kr för varje
slöjdgrupp. Folkskolestyrelsen hade beslutat att arvodet tills vidare skulle bli 300kr
för män och 250 kr för kvinnor som arbetade inom pedagogik, träslöjd och kvinnligt
handarbete. Stadsfullmäktige godkände detta förslag.
Elin Bohlin lade fram ett förslag om att arvodet för den kvinnliga slöjden skulle vara
lika hög som för den manliga men detta förslag röstades ner med 14 röster mot 10.60
Än en gång så motsäger sig Elin Bohlin den ojämna lönefördelningen baserat på kön.
Till skillnad från förra gången när hon protesterade mot den ojämna lönefördelning
som beslutades för kontorsskrivare så lägger hon denna gång fram ett förslag som då
måste tas upp för beaktning och beslutande. Att hennes förslag blev nedröstat tyder på
att majoriteten av ledamöterna i Luleå stadsfullmäktige inte ansåg att de kvinnliga
kontorsskrivarna skulle ha samma löner som de manliga kontorsskrivarna. Elin
Bohlin ägnade sig i likhet med Anna Svensson och Sigrid Holm också åt
omsorgsfrågor, trots det så fick hon inte igenom sitt förslag om lika löner.
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Sammanfattande diskussion
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka kvinnor som satt i Luleå
stadsfullmäktige under perioden 1910-1919. Vilka frågor/motioner och ansökningar
de arbetade med samt vilken bakgrund kvinnorna hade. Den första kvinnan som blev
invald i Luleå stadsfullmäktige var Sigrid Holm 1910. Hon blev invald genom att de
två stora partierna socialdemokraterna och högern i Luleå ingick i en allians med
frisinnade föreningen vilket innebar att partierna fick välja två kandidater vardera och
att kvinnorna själva fick välja en kandidat som skulle representera kvinnorna. Detta
fenomen är något som Freidenvall har dokumenterat i sin avhandling och syftar till att
beskriva hur kvinnor valdes in i politiken. Att det sattes ut enstaka kvinnor på
partilistor på så dåliga platser att de ofta inte alls blev invalda. I de fall en kvinna blev
invald så var det ofta endast en kvinna åt gången som då fick i uppgift att representera
alla kvinnor och alla kvinnofrågor. Detta kom sedan att kallas för den obligatoriska
kvinnan. Sigrid Holm blev utvald som kvinnornas kandidat till stadsfullmäktigevalet
vid ett öppet möte anordnat av FKPR.
Under perioden 1910-1919 var det endast tre kvinnor som blev valda till
stadsfullmäktige. Sigrid Holm, Anna Svensson och Elin Bohlin var kvinnor med
liknande social bakgrund, yrken och intressen. Sigrid Holm och Anna Svensson hade
ett engagemang inom samma kvinnoföreningar i Luleå. Sambandet mellan
kvinnoföreningarna och kvinnorna som satt i Luleå stadsfullmäktige är således att två
av kvinnorna var aktiva i samma föreningar under samma tidsperiod. FKPR hade
dessutom en stor del i det faktum att det valdes ut en kvinnlig kandidat till
stadsfullmäktigevalet 1910. Detta visar på att kvinnoföreningarnas arbete och
engagemang handlade om att ge kvinnor mer politiskt inflytande. Det visar också på
att kvinnoföreningarna i Luleå samarbetade. Även Bengtsson Björk och Rönnbäck har
i sina avhandlingar pekat på denna tendens hos kvinnoföreningarna som de undersökt
och detta verkar stämma även för kvinnoföreningarna i Luleå.
Tyvärr kunde jag inte hitta någon information om att Elin Bohlin var med i någon av
kvinnoföreningarna. Information om Elin Bohlin har överlag varit svårt att hitta.
Kanske kan det bero på att hon flyttade till Luleå först år 1912 och bara satt i Luleå
stadsfullmäktige under 4 år. Arbetet med denna undersökning har varit krävande och
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viss information har varit svår att hitta. Den information som finns om Elin Bohlin är
väldigt knapp vilket har gjort det svårt att få en bild av henne som person och vad hon
har engagerat sig i vid sidan av sitt arbete i Luleå stadsfullmäktige.
Sigrid Holm och Anna Svensson var med stor sannolikhet framstående personer i
samhället på grund av deras ställning inom förenings och arbetslivet. Sigrids Holms
ordförandepost i LKN och Anna Svenssons ställning som föreståndarinna och
delägare i elementarläroverket för flickor i Luleå, var två betydande poster. Inom
representationsteorin är frågan om auktoritet en viktig del när man ser till vem eller
vilka som blir valda i politiska val. De folkvalda skall enligt Pitkin ha en liknande
social bakgrund som sina väljare, de ska ses som representativa, samt att de skall ses
som en auktoritet av sina väjare för att bli invalda. Är man en framstående person
med auktoritet får man således mer auktoritet när man blir folkvald. Detta stämmer in
på både Anna Svensson och Sigrid Holm. Pitkins representationsteori syftar också till
vad de folkvalda driver för frågor och hur väl de får igenom dem. Både Sigrid Holm
och Anna Svensson måste ju ha skött sina politiska åtaganden väl eftersom de blev
omvalda flertalet gånger. Att Elin Bohlin endast satt fyra år (d.v.s. en valperiod) i
Luleå stadsfullmäktige hittade jag inget svar på i min undersökning då den avslutas
innan Elin Bohlin slutade som ledamot.
De frågor, motioner och ansökningar som dessa kvinnor drev i stadsfullmäktige
handlade mycket om att hjälpa andra mindre belevade personer i samhället. Sigrid
Holm lade fram och arbetade med många frågor som handlade om nykterhet och
potatisodling. Sigrid Holm fick igenom alla sina motioner och förslag vilket visar på
att de övriga ledamöterna såg henne som en respektabel person med välgrundade
förslag. Anna Svensson arbetade främst för att förbättra lärarinnorna vid
elementarläroverkets position genom att ständigt ansöka om bidrag från kommunen
för att förbättra deras löner. Hon lade också fram ansökningar om bidrag från
kommunen för att förbättra skolmiljön i form av förbättringar av skollokalerna. Att
Anna Svensson och Sigrid Holm till störst del ägnade sig åt typiska omsorgsfrågor
kan ha haft betydelse för att de fick igenom majoriteten av sina frågor. De var kvinnor
på en manlig arena men ägnade sig åt omsorgsfrågor som ansågs vara mer i linje med
vad en kvinna förväntades ägna sig åt. Detta kan ha gjort deras förehavanden mer okej
för de övriga ledamöterna. Freidenvall har i sin avhandling skrivit om att kvinnor ofta
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blev invalda för att representera kvinnor och kvinnofrågor i stort. Detta kan hjälpa till
att tolka det faktum att om de representerade omsorgsfrågor så var männen mer
vänligt inställda att gå med på dem. Något som också kan kopplas till Hirdmans
genuskontrakt där kvinnor och män har olika roller som de bör spela. Kvinnor bör
ägna sig mer åt frågor som rör andra och män ska till större del ägna sig åt frågor som
rör dem som individer.
Elin Bohlin var engagerad i lönefrågor men sågs även inom nykterhetsfrågor. I sitt
förslag som handlade om att kvinnor skulle få samma lön som män inom samma yrke
fick Elin Bohlin avslag i stadsfullmäktige. Vad detta berodde på framgår inte i
protokollet. För även om hon också ägnade sig åt en typ av omsorgsfrågor som ju
lönefrågor som handlar om lika löner för lika arbete är fick hon till skillnad från Anna
Svensson inte igenom sitt förslag. En anledning till detta kan vara det faktum att
kvinnor inte hade en fast lönesättning inom kontorsarbetet och att det nu sattes en
grundlön baserat på att de var nya inom yrket. Inom de genuskontrakt som Hirdman
myntat finns det olika fack för hur kvinnor och män ska vara, vad de ska arbeta med,
engagera sig för osv. I och med att Elin Bohlin satte sig emot ojämlika löner så ansåg
hon att de kvinnliga kontorsskrivarnas arbete var jämlikt med de manliga
kontorsskrivarnas. Dock var kvinnor vid tidpunkten för undersökningen inte i
huvudsak arbetare utan kvinnans ”naturliga” plats var i hemmet där hon skulle ta hand
om hushållet och barn. Det kan därför tänkas att deras löner grundades utifrån
synsättet att de egentligen inte skulle arbeta, utan att männen skulle vara
familjeförsörjare och därmed hade högre lön. Även om Anna Svensson och Elin
Bohlin till viss del förde liknande frågor som handlade om kvinnolöner så hade Anna
Svensson stor framgång och Elin Bohlin ingen alls. Detta kan vara grundat i det
faktum att Anna Svensson lade fram och ansökte om bättre kvinnolöner i sin ställning
som föreståndarinna samt att hon enbart ansökte om lönetillägg för lärarinnor.
Där denna undersökning slutar kan nya ta vid och fortsätta undersöka kvinnornas
arbete inom kommunalpolitiken i Luleå. Det finns också utrymme för att gå längre
tillbaka i tiden för att undersöka hur den allians som uppstod mellan de politiska
partierna blev till. Den som bidrog till att Sigrid Holm slutligen valdes in i Luleå
stadsfullmäktige. Utifrån denna undersökning kan man inte generalisera eller dra
slutsatsen att det såg likadant ut för alla kvinnor som blev invalda i stadsfullmäktige
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under de första åren runtom i Sverige, men det kan mycket väl ha skett och sett
liknande ut på andra orter. Forskning inom detta område är viktigt eftersom det inte
finns så mycket forskning om kvinnor inom politiken, denna typ av forskning belyser
det engagemang som kvinnor utförde i sin kamp för lika rättigheter.
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