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Sammanfattning	

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur socialdemokratiska kvinnor organiserade 

sig och arbetade i Norrbotten. Uppsatsen behandlar det socialdemokratiska kvinnodistriktet i 

Norrbotten (SSKF Norrbotten) under åren 1933 – 1936. Tidsperioden har valts för att den tar 

upp bildandet av distriktet och behandlar deras arbete fram till år 1936 då SSKF centralt byter 

ordförande, vilket påverkar de lokala distrikten. I uppsatsen undersöks hur och när 

kvinnodistriktet i Norrbotten startades, hur de spred sitt budskap, vilka de drivande kvinnorna 

var och vilka problemområden som var viktiga. Uppsatsen undersöker motstånd och den 

rådande tidens genuskontrakt är tydligt, normen som outtalat hävdar att män har företräde i det 

offentliga rummet. SSKF Norrbottens verksamhet fick stå tillbaka i form av inställda föredrag 

och kortare konferenser. Därav SSKF Norrbottens satsning på utbildning. Kvinnodistriktet ville 

vara redo när de så småningom gavs möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män. 
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Abstract		

The aim of this thesis is to research how the social democratic women were organised and how 

they worked in Norrbotten. The essay treats the Socialdemokratiska kvinnodistriktet in 

Norrbotten during the years of 1933 – 1936. The time period was chosen because  of the start 

of the district in 1933 and their work until 1936 when the head district changes their president, 

which affects the local districts. The issues addressed are; how the district in Norrbotten was 

started, who were the prominent women and what were the important areas of issue addressed. 

The thesis also examines the opposition, and the gender contract of the time is clear, the norm 

states that men had preference in the public space. Cancelled lectures and conferences was a 

result of this norm. This led to the investment in education so that SSKF Norrbotten would be 

well prepared, when they were presented the chance to be a part of society on equal terms as 

men. 
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Introduktion		

Normer och traditioner har under lång tid bidragit till att begränsa kvinnor i samhället. Kvinnor 

sågs inte som likvärdig med män, de har inte haft rätt att rösta, förvalta över sin inkomst eller 

ta del av arbetslivet. Kvinnor fick inte heller bestämma vem hon skulle ingå äktenskap med.1 

Under slutet av 1800-talet börjar kvinnors ställning i samhället att förändras, normer och 

traditioner utmanas. År 1845 fick kvinnor och män lika arvsrätt, vilket bidrog till att stärka 

kvinnors position i samhället. Vidare infördes år 1864 förbud för män att inom äktenskapet 

misshandla sin hustru. Kvinnor som var ogifta, blev år 1884 myndiga, samt från år 1901 hade 

kvinnor rätt att vara lediga vid förlossning, fast utan lön.2 Det som verkligen utmanade den 

rådande makthierarkin i samhället, var frågan om kvinnors politiska rösträtt.3  

 

Män ansågs vara kapabla att se och diskutera politiska problem samt finna dess lösningar, en 

förmåga som kvinnor inte hade. Kvinnor sågs som obildade, omogna och ämnade för något 

annat.4 För att kvinnor skulle kunna skapa en förändring och utmana det här mönstret, var de  

tvungna att gå samman och organisera sig. De kvinnor och de föreningar som drev frågan om 

kvinnors politiska rösträtt, sågs inte med blida ögon. Kvinnorna smutskastades och kallades allt 

från lesbiska till manliga. Det påstods att deras deltagande i kampen om rösträtten skulle 

påverka deras förmåga att vara maka och mor, att hela kvinnligheten stod på spel.5  

 

Kvinnors politiska rösträtt blev verklighet år 1919, efter den här segern upphörde inte kvinnors 

vilja att skapa förändring i samhället. Det här bidrog till att det bildades kvinnoförbund till 

flertalet av de politiska partierna. Att kvinnor startade egna förbund berodde på att de inte var 

välkomna att delta i männens politiska organisationer. Rösträtten jämnade ut glappet mellan 

män och kvinnor i samhället. Dock efterföljdes den av lagar som likväl överordnade män, ett 

exempel är förmyndarskapslagen från år 1924. Lagen innebar att i en gift familj blev pappan 

förmyndare till alla barn, som inte var myndiga, medan ett barn som fötts utanför ett äktenskap, 

endast hade sin mamma som förmyndare.6 Kvinnor hade således efter rösträtten rätt att 

																																																								
1	Wikander, Ulla, Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: genus, makt och arbetsdelning, Atlas, Stockholm, 1999. S. 55-58. 
2	http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ hämtat 2018-09-18.	
3	Östberg, Kjell, Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1997, 
s.102-103. 
4	Östberg, 1997, s.78-79.	
5	Florin, Christina, Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Stockholm, 2006. s.55-56. 
6	Östberg, 1997, s.103.	
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bestämma till viss del och inom vissa områden. Män gynnades fortfarande till hög grad inom 

utbildning, politik, pensionssystem samt på arbetsmarknaden.7  

 

För att påverka, utmana och förändra vare sig det gällde arbetsmarknaden eller politiken, har 

det krävts att kvinnor gått samman och organiserat sig både nationellt och regionalt men även 

lokalt. År 1920 bildades Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund i Stockholm.8 “Genom en 

stark kvinnoorganisation blir faran stor för våra förtryckare och bördan lätt för oss själva”.9 

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet arbetade aktivt för att kvinnor skulle organisera sig, 

dels inom de lokala kvinnodistrikten men också inom fackföreningar, husmodersföreningar och 

fattigvård.10 De lokala föreningarna blev således en viktig del för utvecklingen av ett större 

nätverk, samt bygget av framtidslandet Sverige.   

 

Syfte	och	frågeställningar		

Syftet med uppsatsen är att undersöka när, var och hur socialdemokratiska kvinnor organiserade 

sig och arbetade i Norrbotten, samt att analysera detta ur ett genusperspektiv. Med ett 

genusperspektiv avses att undersöka om det fanns en maktordning mellan män och kvinnor. 

Hur såg maktordningen i så fall ut och går det att urskilja föreställningar om manligt och 

kvinnligt.  

 

Följande frågor blir väsentliga för undersökningen.  

- Hur och när startades kvinnodistriktet (SSKF) i Norrbotten?  

- Hur spred de sitt budskap och sin kunskap, samt värvade medlemmar i Norrbotten? (ett 

län som både var stort, glesbefolkat och svårtillgängligt)  

- Vilka eventuella svårigheter mötte SSKF Norrbotten och vilka frågor var viktiga?  

- Om och hur kan segregering och manlig norm utskiljas inom den socialdemokratiska 

organisationen i Norrbotten under den gällande tiden? 

 

																																																								
7	Östberg, 1997, s.103-104.	
8	Flood, Hulda, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, Tiden, Stockholm, 1939. s.141. 
9	Flood, , Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, Tiden, Stockholm, 1939, s.7.	
10	Flood, 1939 s.95-98.	
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Metod	och	Material		

Uppsatsen bygger på arkivstudier och kvalitativ metod kommer att användas, för att med hjälp 

av olika historiska texter skildra ett händelseförlopp. Den kvalitativa metoden bidrar till en 

djupare förståelse för ett ämne. Eftersom uppsatsens huvudsakliga källa är skrivna texter, blir 

hermeneutiken viktig för undersökningen. Källorna är texter tillhörande det socialdemokratiska 

kvinnodistriktet i Norrbotten. Hermeneutiken bygger på “läran om läsning och tolkning”.11 Den 

som läser en text har alltid en viss kunskap med sig, vilket medför att textens innehåll och 

betydelse kan uppfattas olika.12 Den hermeneutiska cirkeln innebär att en text kan ses och 

förstås, utifrån dess helhet men också utifrån dess olika delar. Förståelsen och tolkningen av en 

texts innehåll, kan således ändras allt eftersom man lär sig mer om ämnet, eller om man 

påverkats av någon annans synvinkel.13  

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av olika källor. 

Framförallt med källmaterial bestående av dokument, tillhörande det socialdemokratiska 

kvinnodistriktet (SSKF Norrbotten) i Norrbotten. Källmaterialet består av korrespondens, 

verksamhetsberättelser, protokoll samt cirkulär. Materialet behandlar tiden från år 1929 fram 

till år 1936. Perioden har specifikt valts för att den dels tar upp bildandet av SSKF i Norrbotten, 

men även en tid innan samt att den löper till år 1936 då SSKF centralt byter ordförande. SSKF  

ändrar då inriktning i sina åtaganden, vilket även påverkar SSKF Norrbotten. Källmaterialet 

finns samlat och bevarat hos Arkivcentrum Norrbotten i Luleå. I uppsatsen kommer 

förkortningar av förbundet och distriktet att användas, det socialdemokratiska kvinnoförbundet 

centralt kommer att benämnas SSKF medan det socialdemokratiska kvinnodistriktet i 

Norrbotten kommer benämnas SSKF Norrbotten. Några av de första drivande kvinnorna inom 

SSKF Norrbotten kommer presenteras i uppsatsen.  

 

Korrespondens mellan olika styrelsemedlemmar inom SSKF Norrbotten, samt korrespondens 

mellan SSKF Norrbotten och SSKF centralt finns bevarad. I den här uppsatsen är 

korrespondens från åren 1929 – 1936 väsentlig. Korrespondensen i arkivet är bevarade brev, 

sorterade tillsammans med övrigt bevarat material från SSKF Norrbotten. En del brev saknar  

																																																								
11	Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., 
[utök.] uppl., Lund, 2012, s.31. 
12	Bergström & Boréus, 2012, s.31.	
13	Bjarne Larsson, Gabriela (red.), Forma historia: metodövningar, Lund, 2002, s.97. 
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mottagare, avsändare och datum. Brevsamlingen är kanske inte komplett, vilket gör att det kan 

finnas kunskapsluckor. Det går ändå att förstå vilket år och vilka händelser breven hör till. 

Korrespondensen var mellan medlemmar inom SSKF Norrbotten. De korresponderade även 

med SSKF centralt samt Socialdemokratiska arbetarpartiet i Norrbotten (SAP Norrbotten), där 

merparten medlemmar var män. Den här korrespondensen ger en inblick i aspekten av att vara 

en liten del av ett större nätverk, samt att arbeta i ett län stort som Norrbotten. Korrespondensen 

ger en tydlig inblick i hur medlemmarna tyckte och tänkte, rådande genusordning blir också 

synlig. Det tog lång tid för breven att transporteras från avsändare till adressat, vilket medförde 

att en fråga kunde diskuteras i flera månader, innan man hittade en lösning. 

 

Protokollen bidrar med kunskap om SSKF Norrbotten, deras verksamhet under åren 1933 - 

1936. Protokollen är få, endast 4 stycken men av betydelse för den här uppsatsen, eftersom de 

belyser hur SSKF Norrbottens arbetade under den gällande tiden. Protokollen är innehållsrika 

och beskriver ingående de frågor som diskuterats, de skrevs under mötena och justerades vid 

nästa möte. Protokollen visar på vilka frågor som var betydelsefulla för distriktet, samt vilka 

beslut som togs, dock ger det ingen inblick i vilka frågor distriktet valde att utelämna. Eftersom 

protokollen skrevs i direkt anslutning till mötena, bidrar de med trovärdighet, men ur ett 

källkritiskt läge måste man beakta att protokollen skrevs av medlemmar i distriktet om 

distriktets företagande. Det här kan medföra att händelser och beslut belystes ur ett visst 

perspektiv. Ett perspektiv som var gynnsamt för SSKF Norrbotten, medan annat valts att lämnas 

utanför protokollen.  

 

Vidare kommer även SSKFs egen tidning Morgonbris att användas som kompletterande 

källmaterial, den finns digitaliserad från år 1904 fram till år 1936, vilket också bidrar till de 

valda årtalen för undersökningen. Morgonbris grundades år 1904 av kvinnornas fackförbund, 

men blev efterhand det social SSKFs egen tidning. Till en början kom tidningen ut en gång var 

tredje månad, för att efter några år ges ut varannan månad. Från år 1909 når den medlemmarna 

varje månad. Tidningarna ger en inblick i förbundets ståndpunkt gällande stora sociala frågor, 

men även små frågor och lokala distrikt. Morgonbris ger ur ett källkritiskt perspektiv ingen 

objektiv bild över vad som skedde i Sverige, eftersom den gavs ut av SSKF. Således är det som 

skrivits i tidningen, skrivet med en viss politisk ståndpunkt. Morgonbris är dock ändå 

användbar i den här uppsatsen, eftersom den ger en bild över vad SSKF stod för, förespråkade 

och eftersträvade under den valda tiden för uppsatsens avgränsning. Redaktören från år 1932, 
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Kaj (Karin) Andersson avsätts under år 1936 till förmån för en redaktionskommitté, vilket 

också bidrar till den valda tidsavgränsningen för uppsatsen. Morgonbris ges ut än i dag.   

 

Det är ett aktivt val att benämna personer som förekommer i undersökningen med för och 

efternamn, medan författare till litteratur kommer att benämnas med endast efternamn. På så 

sätt lyfts dessa kvinnor (och män) fram och får en framträdande roll i uppsatsen. Resultatet av 

undersökningen kommer presenteras kronologiskt, eftersom det som händer år 1933 påverkar 

och möjliggör det som händer de övriga åren 1934 – 1936.  

 

Tidigare	forskning		

Inom tidigare forskning som historiskt behandlar kvinnors ställning i samhället och politiken, 

finns det en del litteratur som är väsentlig för den här uppsatsen. Nedan följer en presentation 

av tidigare forskning, dels för att åskådliggöra forskningsläget men även för att belysa 

kunskapsluckor. Till en början presenteras den forskning som berör Sveriges 

socialdemokratiska kvinnoförbund specifikt, följt av de som behandlar kvinnors politiska 

ställning i samhället, för att avslutningsvis introducera den som belyser kvinnors del och plats 

i konstruktionen av det svenska folkhemmet.    

 

Den tidigare forskningen som behandlar Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 

är avhandlingen Från broderskap till systerskap av Gunnel Karlsson från år 1996, som blir 

betydelsefull för den här uppsatsen. Karlsson är universitetslektor inom genusvetenskap och 

har även skrivit boken Manssamhället till behag?, som gavs ut 1990 i samband med SSKF:s 

70-årsjubileum. Till en början i sin avhandling presenterar Karlsson en kort historik över hur 

SSKF bildades. Författaren ger även en detaljerad bild av hur kvinnorna inom SSKF arbetade, 

för att få vara en del av Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) och politiken. Karlssons 

undersökning behandlar SSKF under 70 år, från år 1908 fram till år 1978. Störst fokus lägger 

författaren på åren från 1956 fram till 1978. Vidare väljer Karlsson att i avhandlingen lyfta fram 

de konflikter som fanns mellan kvinnoförbundet och partiet på central nivå, samt motståndet 

som kvinnorna mötte. Motståndet kom från män inom partiet och baserades framförallt på 

kvinnornas könstillhörighet.14 SAP blev således den del av den socialdemokratiska politiken 

som bestod av mestadels män. På så sätt blev SAP och SSKF olika organisationer, de särskildes 

																																																								
14 Karlsson, Gunnel, Från broderskap till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP, Arkiv, 
Diss. Göteborg : Univ.,Lund, 1996. 
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framförallt av biologiskt kön. Män och därigenom SAP hade i linje med samhällets norm mer 

makt. Vidare påvisar Karlsson att det här även skapade en uppdelning, gällande de politiska 

frågorna, som partiet jobbade med. SAP som dominerades av män arbetade med en typ av 

politiska frågor medan SSKF som bestod av kvinnor blev hänvisade till en annan typ av frågor. 

Mot bakgrund av detta passar det att, min uppsats undersöker en tidigare period samt arbetet på 

lokal nivå.    

 

Den socialdemokratiske politikern Hulda Flood beskriver i boken Den socialdemokratiska 

kvinnorörelsen ingående hur SSKF startades och på vilket sätt de valde att arbeta. Författaren 

skildrar även hur kvinnorna inom SSKF arbetade för att sprida budskap genom utbildning och 

agitationer. Floods bok behandlar kortfattat hur kvinnorörelsen startar i slutet på 1800-talet men 

lägger mer fokus på tiden från år 1908 fram till år 1938. Författaren var under den senare tiden 

själv aktiv inom förbundet. Hon skildrar ingående olika kongressperioder. Vidare beskriver 

Flood hur tidningen Morgonbris startades, vilka kvinnor som var aktiva i rösträttsfrågan samt 

SSKFs semesterverksamhet. 15   

 

Kvinnors politiska ställning i samhället har under lång tid varit förenat med problematik och 

motstånd, framförallt från män men även från kvinnor. Motståndet bestod i att kvinnor ansågs 

okunniga och outbildade, kvinnor var således tvungna att förhålla sig till detta och utveckla 

strategier för att kunna påverka och förändra.  Historikern Kjell Östberg behandlar i sin bok 

Efter rösträtten från år 1997, det här motståndet i mellankrigstidens Sverige, framförallt med 

fokus på Stockholm. Östberg konstaterar att alla politiskt aktiva kvinnor mötte motstånd oavsett 

vilken ideologisk ståndpunkt de företrädde, enbart för att de var kvinnor. Östberg tar även upp 

att kvinnor efter år 1921 fortsatte att organisera sig i olika föreningar för att driva samhällsfrågor 

vidare och skapa förändring, dessa kvinnor mötte också motstånd.16 

 

Christina Florin, professor i kvinnohistoria, redogör i sin bok Kvinnor får röst om hur kvinnor 

organiserade sig och byggde nätverk för att driva frågan om kvinnans politiska rösträtt. 

Ingående förklarar Florin hur kvinnor skapade det här nätverket, för att nå ut i Sverige under 

det tidiga 1900-talet. Organiseringen kunde starta genom att små grupper bildades och värvade 

medlemmar för att sedan bilda en lokalförening. De lokala föreningarna hade en central roll i 

																																																								
	15	Flood, Hulda, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, [Ny uppl.], Tiden, Stockholm, 1960. 
16	Östberg, Kjell, Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1997. 
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arbetet med spridningen av kunskap om politiska rättigheter och skyldigheter. Boken bygger 

på korrespondens mellan kvinnor aktiva i rösträttsföreningarna bosatta i södra Sverige och 

skildrar folkbildningen och resetalare.17  

 

I boken Kvinnoarbete i Europa, 1789 -1950 från år 1999, tar Ulla Wikander professor i 

ekonomisk historia upp kvinnors plats i hemmet, samhället och arbetsmarknader. Författaren 

beskriver hur kvinnor alltid arbetat men sällan fått varken betalt eller uppskattning för sin insats. 

Kvinnors arbetsinsats har setts som en självklarhet. Vidare hävdar författaren att om kvinnor 

utmanat männen och makten blev deras situation värre och svårare, vilket bidragit till att 

kvinnor ofta anpassat sig till den rådande situationen i samhället. De som utmanat har setts som 

avvikande.18 

 

Yvonne Hirdman, professor i genushistoria beskriver skapandet av det svenska folkhemmet 

under 1930- och 40-talet i boken Att lägga livet till rätta från 1989. Hirdman redogör för det 

socialdemokratiska styret som var drivande i planen om hur samhället skulle förändras och 

moderniseras. Kvinnor och kvinnoförbunden var en viktig del av den här förändringen, dock 

på männens villkor menar Hirdman. Vidare skildrar Hirdman att en stor del av förändringen 

skulle ske i hemmen, gällande barnomsorg och sjukvård samt att de kvinnor som inte hade barn 

skulle bli en del av arbetsmarknaden, för samhällets bästa. Författaren tar även upp 

befolkningskommissionen samt deras arbete och mål. Hirdman belyser den rådande 

genusordningen och husmoderskontraktet.19 

 

I undersökningen kommer även Yvonne Hirdmans bok från år 1979, Vi bygger landet att 

användas. Författaren beskriver här den svenska arbetarrörelsens historia. Hon tar även upp 

folkhemsbygget och den socialdemokratiska politiken. Författaren skildrar kronologiskt och 

kortfattat händelser i Sverige och världen. Tidsspannet är stort från år 1840 fram till år 1970. 

Boken blir användbar för att ge ett större perspektiv till händelser men även för att 

undersökningen ska placeras i rätt kontext.20   

 

																																																								
17	Florin, Christina, Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Stockholm, 2006. 
18	Wikander, Ulla, Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: genus, makt och arbetsdelning, Atlas, Stockholm, 1999.	
19	Hirdman, Yvonne, Att lägga livet till rätta: studier i svensk folkhemspolitik, Fjärde reviderade utgåvan, andra tryckningen, 2018. 
20	Hirdman, Yvonne, Vi bygger landet: den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme, [2., rev. uppl.], Tiden, 
Stockholm, 1990.	
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Arbetarrörelsens historia på Nordkalotten är en bok skriven av Siwert Nordwall, boken 

behandlar övergripande arbetarrörelsen på Nordkalotten. Intressant för den här undersökningen 

är delar som specifikt beskriver Norrbotten och socialdemokratins framväxt i länet. Detta 

eftersom Norrbotten är ett stort län rikt på naturtillgångar men även har en lång historia av 

flerspråkighet.21 

 

Lars Berggren och Mats Greiffs bok En svensk historia från vikingatid till nutid har använts 

sporadiskt för att förstå Sveriges historia ur ett stort perspektiv. Boken beskriver kortfattat 

händelser kronologiskt samt hur de hänger ihop och hur de påverkat utvecklingen i Sverige. 22 

 

En bok som belyser maktstrukturer i samhället är Förbjuden handling. Eftersom den behandlar 

maktstrukturer blir den viktig för uppsatsen, den är skriven av Maud Eduards, professor i 

statsvetenskap. Makten i samhället har tillhört män, männens bestämmanderätt har setts som 

en självklarhet. När kvinnor gått samman och organiserat sig har det ibland setts som bra och 

ibland inte. En viss typ av organisering har varit accepterad medan en annan inte. När kvinnor 

organiserat sig ideellt för samhällets bästa inom exempelvis fattigvård, då har det varit en fördel 

men när de utmanat politiskt har det varit en nackdel, eftersom det utmanat mäns makt. Det har 

setts som ett hot mot hela samhällets rådande normer.23 Maud Eduards bok lägger fokus på kön 

och makt, kvinnors organisering har placerat maktrelationer i ett nytt ljus och bidragit till att 

möjliggöra en förändring i samhället.24 Kvinnor skulle inte behöva organisera sig på egen hand 

om de var välkomna i de organisationer som tillhörde männen. En del maktstrukturer bidrar till 

att männen ses som överordnad kvinnorna. Mäns rätt och tillträde i samhället ses som norm, 

något som ses som norm är ytterst svårt att förändra.25  

 

Böcker som övergripande behandlar och beskriver genus och utanförskap är Genus-historia, en 

historiografisk exposé26 sammanställd av Christina Carlsson och Anna Jansdotter från år 2004 

och Kvinnor män och alla andra27 av Jens Rydström och David Tjeder från år 2009.  

 

																																																								
21	Nordwall, Siwert, Arbetarrörelsens historia på Nordkalotten, Siwert Nordwall], [Kiruna, 2005.	
22	Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, 2., [bearb.] uppl., Lund, 2009.	
23	Eduards, Maud, Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 11.	
24	Eduards, 2002, s. 11-12. 
25	Eduards, 2002, s. 147. 	
26	Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004.	
27	Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., Lund, 2009.	
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Den ovan presenterade litteraturen visar på att det finns en del forskning gällande SSKF, 

kvinnoföreningar samt kvinnors roll i skapandet av Sverige i efterkrigstid. Tidigare forskning 

ur ett lokalt perspektiv är dock ringa, vilket möjliggör för min C-uppsats att fylla en 

kunskapslucka.  

Teoretisk	ram			

Yvonne Hirdman professor i genushistoria, påtalar att kvinnor setts som svagare än män på 

flera sätt under lång tid. Det här grundar sig framförallt på biologiskt kön vilket bidrar till en 

genusordning, kvinnor och män kan på så sätt delas upp i två grupper grundat på biologiskt 

kön. Män ses som det starkare könet medan kvinnor ses som det svagare.28 Uppdelningen av 

kvinnor och män baserat på kön kallar Hirdman för genusordning. Män och kvinnors uppgifter 

i hemmet och samhället har grundats på denna ordning vilket bidragit med ett genussystem. 

Den som kliver utanför sin roll och utmanar systemet ses som annorlunda och avvikande.  

 

Genuskontrakt är en osynlig struktur i samhället, ett ramverk för manligt och kvinnligt, varje 

tid har sin typ av genuskontrakt. Vilka uppgifter som hör till män och vilka som hör till kvinnor, 

vad som ses som manligt och vad som ses som kvinnligt.29 Både kvinnor och män upprätthåller 

den här uppdelningen av vad som “tillhör” kvinnor och vad som “tillhör” män. Även strukturer 

i samhället har bidragit till den här ordningen, ett exempel var rättssystemet i Sverige. 

Exempelvis genom att en kvinna som gifte sig blev omyndig och våldtäkt inom äktenskapet har 

inte varit ett brott.30 Inom det här ramverket ryms både förväntningar på hur något ska vara, 

men också föreställningar om hur något borde vara, i det här fallet manligt och kvinnligt. Det 

här bidrar till en uppdelning av arbetsuppgifter, dels i hemmet men också i samhället.  

 

Husmoderskontraktet är 1930 och 1940-talets genuskontrakt och innebar att hemmet och 

barnen var kvinnors uppgift, husmodern var det kvinnliga idealet. Husmoderskontraktet är av 

intresse för den här uppsatsen då det passar in i tidsramen, år 1933 – år 1936. Den nya politiken 

skulle bidra med hjälp till husmödrar i deras sysslor så att de gavs möjlighet att ta del av 

arbetsmarknaden. Hjälpen skulle vara i form av barnpassning, bidrag,  bättre och modernare 

bostäder vilket skulle göra husmoderns uppgifter lättare. Kvinnors ställning blev bättre 

eftersom de fick en viss ekonomisk trygghet i form av bidrag och en lättare vardagssysslor men 

																																																								
28	Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Malmö, 2003, s. 13-16. 
29	Carlsson Wetterberg, & Jansdotter, s. 116-117.	
30	Wikander, 1999, s. 17.	
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de var ändå knutna till hemmet och den rådande genusordningen.31  Män behövde inte ta del av 

hushållsarbete, män skulle arbeta och försörja familjen. På så sätt blev det en uppdelning mellan 

män och kvinnor, men även mellan hemmet och samhället och det offentliga rummet. Hirdman 

kallar hemmet och allt som hör därtill för det “lilla livet” och samhället för det “stora livet”.32 

Kvinnors plats var i det “lilla livet”, det var också det här “lilla livet” som socialdemokratin 

ville påverka i och med folkhemsbygget. Bostäder anpassades för att hemmen skulle bli 

effektivare, renare, billigare och tryggare.33 

 

Genussystemet bygger på två grundläggande stommar. Det första är således skillnad på manligt 

och kvinnligt och att de bör hållas isär. Det andra är hierarkin som gör män till överordnad 

kvinnor och på så sätt samhällets norm. Att upprätthålla den här ordningen och i särhållningen 

av könens olikheter, bidrar både kvinnor och män till.34 Det här leder till ett könssegregerat 

samhälle. I vår tid kan det ta sig uttryck i en uppdelad arbetsmarknad, vissa yrken inom 

exempelvis vårdsektorn ses som typiskt “kvinnliga” och på så sätt lite “sämre” och har då en 

sämre lön. Löftena inom äktenskapet förstärkte uppdelningen under uppsatsens tidsperiod 

eftersom de betonade att mannen skulle ta hand om kvinnan och kvinnan skulle lyda honom.35 

Könssegregeringen tar sig även uttryck genom att kvinnor var tvungna att särorganisera sig, 

eftersom de inte är välkomna i den manliga organisationen. Med hjälp av Hirdmans 

genussystemteori avser uppsatsen undersöka om och hur det går att urskilja föreställningar om 

manligt och kvinnligt samt manlig norm och om det förekom könssegregeringar.  

 

Bakgrund	

Socialdemokratins	intåg		

Industrialiseringen under 1800-talet medförde att människor lämnade landsbygden, till fördel 

för de växande städerna och ett lönearbete inom industrin. I linje med det här uppstod en ny 

samhällsklass, nämligen arbetarklassen. Arbetet inom industrin medförde efterhand att 

arbetarna organiserade sig fackligt för att kunna påverka sina rättigheter.36 År 1889 bildades 

																																																								
31	Hirdman, 2016, s. 131 – 134.  
32	Hirdman, 2018, s. 9 – 11. 
33	Hirdman, 2018, s. 92 -92. 
34	Carlsson Wetterberg, Jansdotter, 2004, s. 116-117. 
35	Hirdman, 2003, s. 85. 
36	Berggren, & Greiff, 2009, s. 247.	
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det socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP). SAP ville arbeta tillsammans med 

fackföreningarna för bättre arbetsförhållanden och allmän och lika rösträtt (för män).37 Första 

världskrigets förödelse medförde en ekonomisk kris som drabbade Europa. Under 1930-talet 

nådde den här krisen även Sverige. Arbetslösheten ökade eftersom den ekonomiska krisen 

påverkade exportsektorn, träindustrin samt stål- och malmindustrin.38 Ekonomin och den ökade 

arbetslösheten bidrog till att Sverige fick en socialdemokratisk regering år 1932, ledd av 

stadsminister Per Albin Hansson.39 Regeringen ville fokusera på socialpolitiken, jordbruket och 

försvaret.40  

 

De fackligt engagerade kvinnorna och de socialdemokratiska kvinnorna, samlades till en 

kongress år 1907.  Kvinnorna ville bilda ett eget nationellt förbund men det lyckades inte.41 

Under kongressen år 1908 var frågan åter på tapeten men drevs ej igenom, dock fanns fem 

kvinnoklubbar från Norrbotten representerade (Luleå, Riksgränsen, Kiruna, Boden och 

Malmberget). Vid kongressen år 1914 fanns endast en kvinnoklubb från länet närvarande 

(Malmberget).42 SSKF bildades således under kongressen i februari år 1920 i Stockholm. Den 

centrala styrelsen skulle ha sin utgångspunkt i Stockholm, förhoppningen var nu att flertalet 

kvinnodistrikt skulle bildas runt om i landet och ansluta sig till verksamheten. Varje medlem 

skulle betala en medlemsavgift på 25 öre varje kvartal.43 Till en början gjorde förbundets 

ekonomi det omöjligt för dem att anordna några agitationsturnéer. Kvinnor hade redan under 

rösträttskampen använt sig av agitationsturnéer för att nå ut med budskap och värva 

medlemmar. Utbyggnaden av järnvägen hade bidragit till att det här arbetet blev enklare.44 

SSKF anordnade istället möten i Stockholm, öppna för förbundets alla medlemmar. Resan fick 

man ombesörja på egen hand.45 Under kongressen år 1928 ville SAP lägga ner kvinnoförbundet, 

eftersom det ansågs att deras organisation påverkade SAP negativt. SAP föreslog att man skulle 

reducera priset på medlemsavgiften för sina medlemmars fruar, vilket skulle öka 

medlemsantalet i SAP och således dränera SSKF på medlemmar. Detta skulle medföra att 

																																																								
37	Karlsson, 1996, s. 73-74.	
38	Hirdman, Yvonne, 1990, s. 166.  
39

Berggren & Greiff, 2009, s.317. 
40	Hirdman, 1990, s. 167.	
41	Karlsson, 1996, s. 73.	
42	Norrländska Socialdemokraten, NSD, 1958-08-07, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv 
nr     71, vol. 2. A1a.	
43	Flood, 1960, s. 141-146.	
44	Florin, 2006, s.156 – 157. 
45	Flood, 1960, s. 146.	
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SSKF lades ned.46 Resultatet av konflikten blev att SSKF inte lades ned utan fortsätte sin 

verksamhet som tidigare, medan det i SAP bildas ett kvinnosekretariat.47 Partisekreterare i 

kvinnosekretariatet med ansvar för den kvinnliga agitationen blev Hulda Flood. Hon var även 

aktiv och drivande inom SSKF.48 SAP var således en politisk organisation som bestod av 

merparten män. Genusordningen delar på män och kvinnor utifrån biologiskt kön. Män sågs 

som det “starkare” och norm, vilket bidrog till att makten i samhället sågs som deras. Kvinnor 

å andra sidan sågs som det “svagare”. Detta skapade en könssegregering mellan SSKF och 

SAP, där SAP har makten.49 SSKF hamnade i en beroendeställning gentemot SAP, de kunde 

inte agera utan godkännande från SAP.  

																																																								
46	Karlsson, 1996, s. 89 – 90.  
47	Karlsson, 1996, s. 94.	
48	Karlsson, 1996, s. 91.	
49	Eduards, 2002, s. 23. 
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Undersökning			

Uppstart	eller	omstart?	

År 1929 reste Hulda Flood till Norrbotten för att föreläsa om socialdemokratin, värva 

medlemmar och på så sätt starta upp kvinnoklubbar. De möten som anordnades hade få 

besökare och flertalet fick ställas in. Således misslyckades försöket med att starta ett 

kvinnodistrikt i Norrbotten.50 Hulda Flood återvände till Norrbotten år 1933, till en början sex 

veckor under våren följt av sex veckor under hösten. Uppslutningen är den här gången blev 

mycket bättre, vilket i sin tur resulterade till att ett kvinnodistrikt kunde bildas.51 I början av 

oktober år 1933 hölls en konferens i Luleå, sammankallad av SAP Norrbotten. SAP Norrbotten 

bestod framförallt av män och de hade naturlig tillgång till politiken och samhällets offentliga 

rum. När kvinnor i Norrbotten ville delta i den politik som SAP Norrbotten drev, uppstod en 

problematik som utmanade genusordningen.  Männen inom SAP Norrbotten valde då att kalla 

till konferens samt att de arbetade aktivt för startande av ett kvinnodistrikt, istället för att 

välkomna kvinnorna in i politiken.52 Eftersom kvinnorna blev tvungna att särorganisera sig, 

skapades en könssegregering. 

 

Partidistriktet, ungdomsförbundet och kvinnoklubbarna från hela Norrbotten (Boden, Luleå, 

Kalix, Karlsborg, Malmberget, Kiruna, Munksund och Öjebyn) fanns den här dagen, 1 oktober 

år 1933 representerade. Konferensen öppnades av ombudsman Harry Wester som i sitt 

anförande riktade ett speciellt välkomnande till Hulda Flood som närvarade. Därefter sjöng hela 

församlingen “arbetes kvinnor”.53 Sedan höll Hulda Flood ett anförande om “partiet och 

kvinnorörelsen” där hon beskrev kvinnoförbundet historiskt samt redogjorde för förbundets 

uppgifter. Hulda Floods anförande följdes av frågan om att starta ett kvinnodistrikt i Norrbotten, 

beslutet togs omedelbart eftersom alla var eniga.54  

 

																																																								
50	Norrländska Socialdemokraten, NSD, 1958-08-07, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv 
nr 71, vol. 2, A1a.	
51	Norrländska Socialdemokraten, NSD, 1958-08-07, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv 
nr 71, vol. 2, A1a.	
52	Korrespondens år 1933, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt,	Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
53	Protokoll år 1933,	Norrbottens Socialdemokratiska kvinnodistrikt,	Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
54	Protokoll år 1933, Norrbottens Socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII.  
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Alida Ruuth valdes till ordförande, Ella Franzén till sekreterare och Syster Eklund till kassör, 

alla var vid tillfället bosatta i Boden.55 Medlemsavgiften fastställdes till en summa av 15 öre,56 

den skulle betalas kvartalsvis. Hulda Flood tog därefter vid igen och påtalade vikten av 

agitationer. Detta utmynnade i en debatt med ombudsman Harry Wester. Efter debatten 

fastslogs att det mest primära med agitationerna var att värva fler medlemmar, samt göra reklam 

för partiets tidningar och idéer. Vidare skulle de lokala klubbarna arbeta med studiecirklar, för 

att nå ut till fler personer med socialdemokratins budskap. Beslut togs även för att följa upp 

denna konferens, med ytterligare en konferens i Luleå under våren år 1934, därpå sjöng man 

“internationalen” som avslutning.57  

 

Det nybildade distriktet och dess ordförande ville genast ta sig an sina uppdrag, främst att sprida 

socialdemokratins budskap i länet och värva fler medlemmar. Alida Ruuth den första 

ordföranden för SSKF Norrbotten var under perioden år 1916-1923 anställd som medarbetare 

vid Norrskensflamman. År 1923 flyttade hon till Piteå och arbetade som journalist för Piteå 

tidningen, fram till år 1930. Hon flyttade därefter till Boden och fick en tjänst som journalist 

vid Norrländska socialdemokraten. Alida Ruuth skrev ibland under signaturen “Bask” och 

hennes specialiteter var reportage.58  

 

Idéspridning		

I samband med att SSKF Norrbotten bildades, beslutade SSKF att ge dem ett bidrag på 200 

kronor (i dagens penningvärde, ca 30 % mer) för att kunna planera och genomföra en 

agitationsturné i Norrbotten. SSKF ville att denna turné skulle kunna genomföras redan samma 

höst, men utbetalningen dröjde. Det centrala förbundet uttryckte en oro för att en turné under 

år 1933 kunde vara svår att hinna med. De understryker även att det fanns en rådande 

problematik i Norrbotten som de visste föga om. Problematiken med de långa avstånden och 

det finska språket gällande Norrbotten måste förklaras kort.   

 

Norrbottens län har en yta av 98 245 kvadratkilometer och under mitten av 1800-talet fanns det 

ca 59 000 invånare, de allra flesta var beroende av jordbruket för sin försörjning. Livet som 

																																																								
55	Protokoll år 1933, Norrbottens Socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv	nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
56	Prisomräknaren, SCB, 1 kronor år 1943 motsvarar 31,68 kronor år 2018, http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/ 
 hämtat 2018-10-05. 
57	Protokoll år 1933, Norrbottens Socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
58	Lundqvist, Jan, Piteå tidningen, 2015-01-03,	https://issuu.com/pitea-tidningen/docs/pt_100___r/13 hämtat 2018-09-29.	
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jordbrukare i Norrbotten var inte alltid lätt, då det kalla klimatet ofta ledde till missväxt. 

Vintertid var det svårt att förse folket med råvaror från södra Sverige.59 Den enorma 

malmfyndighet som man funnit i Kiirunavara och Malmberget var till en början obrukbar på 

grund av den höga fosforhalten, men under 1800-talets slut kunde man med hjälp av Thomas-

metoden använda malmen och intresset för Norrbotten ökade. Norrbotten länkas samman av ett 

järnvägsnät.60 Det här möjliggjorde inte enbart för transport utav malm utan även råvaror och 

människor. Nationalismen spreds i Europa och nådde även Sverige i slutet av 1800-talet vilket 

medförde att den nationella identiteten skulle stärkas, med hjälp av en gemensam historia och 

ett gemensamt språk.61 En följd av detta blev att den tvåspråkiga befolkningen i norra Sverige 

sågs som mindre värd, i skolan fick man inte längre tala samiska, finska eller meänkieli som en 

del i försvenskningsprocessen.62  

 

Vidare påtalar SSKF att detta inte får ses som ett hinder för att sprida socialdemokratins tankar 

och idéer. SSKF ansåg att det fanns en god resurs i Hildur Öhman från Holmsund, hon kunde 

prata finska och hade god kännedom om landsbygden.63 Det centrala förbundet påtalade 

ytterligare att det var av vikt att nå ut i Norrbotten, eftersom högerkvinnorna nu vunnit mark 

och startat hela tio kvinnoklubbar på kort tid. Ytterligare ville det centrala förbundet att SSKF 

Norrbotten arbetade ut en plan för en agitationsturné, kostnader, resplan och omfång samt 

återkoppling till dem så att de kan se om det fanns någon möjlighet för dem att bistå ekonomiskt. 

Det ekonomiska bidraget skulle i så fall komma från SSKF, partidistriktet eller via donationer.64 

Enligt Hulda Flood var agitationsturnéer det bästa sättet att sprida idéer, budskap och värva 

medlemmar. Detta var ett beprövat sätt som kvinnor kände väl till samt att de visste att det 

fungerade, eftersom man använt sig av detta under rösträttskampen.65   

 

Planer	och	pengar	

I januari år 1934 träffade Alida Ruuth från SSKF Norrbotten ombudsman Harry Wester från 

SAP Norrbotten med förhoppning om ett ekonomiskt bidrag, till den kommande 

																																																								
59	Nordwall, Siwert, 2005, s. 11. 
60	Berggren & Greiff, 2009, s. 216.	
61	Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 1. uppl., Lund, 2011, s. 38. 
62	Rydström, Jens & Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 1. uppl., Lund, 2009, s. 113.  
63	Korrespondens år 1933, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv 71, vol. 3, mapp 1934.	
64	Korrespondens år 1933, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 3, mapp 1934.	
65	Protokoll år 1933, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, Vol. 2, AIa, BIII. 
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agitationsturnén. Ombudsman Harry Wester meddelade dock omgående att de inte kunde räkna 

med några pengar från partidistriktet. SSKF Norrbotten vände sig då åter till SSKF genom ett 

brev till Signe Vessman, ordförande för SSKF åren 1920 - 1936.66 De hoppades på att hon 

skulle ha möjlighet att hjälpa dem ekonomiskt, framförallt genom att betala ut de pengar som 

de tidigare lovats av SSKF. Vidare beskrev de att de långa avstånden och bristen på en lokal 

föredragshållare, skulle göra hela turnén avsevärt mycket dyrare.67 SSKF Norrbotten betonade 

att de startade helt utan ekonomiskt bidrag, samt att det tar tid att bygga upp en ekonomisk 

grundplåt eftersom medlemsavgiften var låg, endast 15 öre i kvartalet. Att höja 

medlemsavgiften för att på så sätt stärka ekonomin gick inte, eftersom det rådde dåliga tider 

samt att den låga avgiften var gynnsam för medlemsvärvningen. En högre avgift skulle kunna 

skrämma bort medlemmar.68 Den övergripande frågan var, kunde det centrala förbundet betala 

ut de pengar som SSKF Norrbotten tidigare lovats och fanns det möjlighet till ytterligare 

bidrag? Ett bidrag skulle möjliggöra för en turné, en talarinna vid namn Malin Bennet var redan 

tillfrågad och positivt inställd till ärendet.69  

 

Malin Bennets turné blev aldrig av, utan SSKF hade andra planer och hade redan ordnat en 

annan talarinna. Viran Wallström från Sundsvall. SSKF stod för talarinnans alla omkostnader, 

de lokala klubbarnas uppgift var att ombesörja för annonsering och hyra lokaler på de olika 

orterna.70 Turnén var planerad till slutet av april år 1934. Att SSKF planerat en egen turné 

hindrade dem inte från att bistå SSKF Norrbotten ekonomiskt. I februari betalade således SSKF 

ut de 200 kronor som de tidigare lovats. SSKF vill att SSKF Norrbotten skulle arbeta ut en 

resplan för ytterligare en turné under hösten, boka boende, transport och annonsera. Den här 

turnén skulle noga följas upp med en redogörelse av närvarande åhörare, nybildade 

kvinnoklubbar samt antal nyvärvade medlemmar.71 Att knyta nya medlemmar till 

socialdemokratin var av stor vikt det här året, eftersom det i september skulle hållas val inför 

kommande mandatperiod. 

 

																																																								
66	Karlsson, 1996, s. 96.	
67	Korrespondens år 1933, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 3, mapp 1934. 
68	Styrelseberättelse år 1934,	Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 1, AIc. 
69	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 3, mapp 1934.	
70	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
71	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 3, mapp 1934.	
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Årskonferensen för SSKF Norrbotten hölls den 1 april år 1934 i Luleå. Ordförande Alida Ruuth 

öppnade konferensen med att välkomna alla deltagare, framförallt riksdagsmannen Ernst Hage 

och ombudsman Harry Wester, som närvarade från SAP. Därefter betonade Alida Ruuth att det 

inte passerat speciellt lång tid sedan den förra konferensen då SSKF Norrbotten bildades. Detta 

resulterade i att de inte hunnit uträtta så mycket än. Alida Ruuth påtalade därefter att kassör 

Syster Eklund, fortfarande var sjuk, vilket ledde till att de inte hade vetskap om den exakta 

ekonomin, men att det inte rörde sig om mycket pengar på grund av den korta tid de varit 

verksamma.72 Riksdagsman Ernst Hage tog vid och framförde att SAP hade stora 

förhoppningar på det arbete, som SSKF Norrbotten kunde göra för SAP i Norrbotten. 

Sedermera tog ungdomsförbundets representant Ivar Jansson vid och framhöll att 

kvinnoklubbarna måste förstå sin uppgift, att arbeta med ungdomsförbundet. SSKF Norrbotten 

skulle således ta emot och fostra de som vuxit ur ungdomsförbundet, innan det var dags att gå 

vidare till partiet. Konferensens fokus låg sedan på det kommande valet och valarbetet.  

 

Malmbergets kvinnoklubb framförde att tillgången till en bil skulle underlätta för deras 

valarbete. På så sätt skulle de enkelt kunna nå människorna i glesbygden runt Gällivare och 

Malmberget. Under den rådande tiden var bil inget som hörde till vanligheterna. Hyra eller låna 

bil var tvunget att ske via någon privatperson. Dock hann man inte diskutera igenom alla frågor, 

då partidistriktets (SAP Norrbotten) konferens skulle äga rum i samma lokal direkt efteråt.73 

Innan konferensen når sitt slut, påminner Alida Ruuth alla om den kommande agitationsturnén 

med talarinnan Viran Wallström. Det fanns mycket att vinna om alla var väl förberedda, både 

för SSKF Norrbotten men även för socialdemokratin.74  

 

Resultatet av agitationsturnén med Viran Wallström som föredragshållare blev bra, enligt SSKF 

Norrbotten, nio föredrag vilka hade en summa av totalt 995 åhörare. En ny kvinnoklubb i 

Båtskärsnäs bildades med 25 medlemmar och flertalet nya medlemmar till SSKF Norrbotten.75 

Viran Wallström var inte lika nöjd med turnén. Hon beklagade sig i sin rapport till SSKF. 

Tanken med de inbokade föredragen var att de skulle stärka banden mellan SSKF Norrbotten 

och SAP Norrbotten, vilket Viran Wallström inte tyckte att de gjorde. Föredragen var 

																																																								
72	Protokoll år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
73	Protokoll år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
74	Protokoll år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
75	Verksamhetsberättelse år 1934,  Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 1, AIc.   
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arrangerade i på tok för festlig stämning, viket enligt Viran Wallström ledde till att så få 

lyssnade på föredragen samt att deltagarantalet var litet.76  

 

Glesbygd	och	språkproblematik	

Som ett led i valarbetet under år 1934 arbetade SSKF Norrbotten fram ett förslag för en 

agitationsturné. Den skulle ske under hösten med Hildur Öhman från Holmsund som talarinna. 

Hon var ordförande för SSKF Västerbotten. Hildur Öhman valdes framförallt eftersom hon 

hade goda kunskaper i finska. De lokala klubbarna i Norrbotten lyckades gemensamt samla 

ihop 100 kronor, SAP Norrbotten hade inga pengar att skjuta till, vilket innebar att turnén inte 

kunde bli längre än en vecka. Avstånden i Norrbotten och det ekonomiska läget resulterade i 

att Hildur Öhman endast skulle kunde besöka ett fåtal platser.77 SSKF Norrbotten hoppades på 

att kunna lösa Hildur Öhmans transport, genom att låna eller hyra bil, för att hålla kostnaderna 

nere. Man önskade också att SSKF skulle bidra ekonomiskt. Detta skulle medföra att turnén 

kunde förlängas, det skulle vara till fördel för medlemsantalet och det kommande 

valresultatet.78 Föredragen riktade sig framförallt till kvinnor men alla var välkomna.  

 

SSKF ville att turnén i Norrbotten förlängdes med minst en vecka, men de var endast villiga att  

bidra med 100 kronor. SSKF Norrbotten påtalade då att en förlängd turné, utan ett större bidrag 

skulle kräva att de aktiva i kvinnodistriktets styrelse själva skulle betala för turnén. Eftersom 

det vore förödande för medlemsantalet att höja medlemsavgiften i ett nystartat distrikt. Vidare 

beskrev SSKF Norrbotten att de på den korta tiden de varit igång, inte haft möjlighet att spara 

ihop något kapital, samt att de visste att Västerbottens kvinnodistrikt mottagit 300 kronor i 

bidrag. Fanns det någon förklaring från SSKF, till att Västerbotten fått en större summa?79 

SSKF hävdade att deras utbetalningar följde en prioriteringslista. Till slut fick SSKF Norrbotten 

hjälp ekonomiskt av SAP Norrbotten med 275 kronor. Hildur Öhman gick med på att sänka sitt 

arvode från 20 kronor  varje dag till endast 15 kronor, vilket medförde att agitationsturnén 

slutligen kunde planeras och genomföras.80  

 

																																																								
76	Rapport turné år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 1, AIc. 
77	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII.	
78	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, Vol. 2, AIa, BIII.  
79	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
80	Verksamhetsberättelse år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 1 AIc. 
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Agitationsturnén med talarinnan Hildur Öhman skulle starta i Töre den 4 september, följt av 

Piteå och Luleå, för att sedan åka vidare till malmfälten och där avverka Kiruna, Gällivare och 

Malmberget med omnejd. Hildur Öhman blev dock tvungen att ställa in sitt föredrag i Kiruna 

den 15 september, till förmån för stadsminister Per Albin Hansson.81 Det här präglar stora delar 

av Hildur Öhmans turné, då flera av hennes föredrag måste ställs in. Exempelvis i Piteå 

eftersom stadsminister skulle tala den dagen. Två föredrag samma dag klarade man inte av att 

genomföra. Turnén krympte till endast sju dagar och Hildur Öhman fick mestadels hålla 

föredrag på landsbygden.82 

 

Totalt besökte 845 personer de föredrag som hade Hildur Öhman som talarinna. Hon höll elva 

av sina 14 föredrag på finska, dessutom avvarades det tid efter varje föredrag för Hildur Öhman 

att samtala med de deltagare som ville stanna kvar.83 Valdeltagandet blev stort i de finsktalande 

trakterna och SSKF Norrbotten var övertygade om att agitationsturné bidragit till 

valframgången i Norrbotten.84 Väljare antalet för Socialdemokratin hade ökat. År 1930 fick de 

39,4 % och år 1934 fick de således hela 41,4 % av rösterna i Norrbottens län.85  

 

Den välbesökta agitationsturnén resulterade också i en nystartad kvinnoklubb i Björkfors, 

Espinära med 60 medlemmar. Språket var en viktig faktor för kvinnodistriktets framgångar i 

Norrbotten. SSKF Norrbotten hade länge hoppats att det största ekonomiska bidraget skulle 

komma från SSKF. Verksamhetsberättelsen från år 1934 pekar på att det var partidistriktet och 

de lokala kvinnoklubbarna i Norrbotten som bidrog mest.86 Hildur Öhmans agitationsturné fick 

även ett privat bidrag från Agathe Victorin på 23,40 kronor. Agathe Victorin hade under året 

anordnat en mindre agitationsturné i Kalix, med sig själv som föredragshållare. Efter föredragen 

lät hon åhörarna lämna ett bidrag till SSKF Norrbotten via kollekt.87  

 

																																																								
81	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
82	Korrespondens år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII.  
83	Rapport turné år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII. 
84	Verksamhetsberättelse år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv 71, vol. 1, AIc. 
85	Sveriges officiella statistik, allmänna val, år 1934, sid 22. https://www.scb.se/H/SOS%201911-
/Valstatistiken/Kommunala%20valen%20(SOS)%201919-1966/Valstatistik-Kommunala-valen-1934-1935.pdf  sid 22, tab. G. hämtat 2018-
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86	Verksamhetsberättelse år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 1, AIc. 
87	Rapport turné år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII.  
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Kunskap	och	framtidstro	

Agathe Victorin drev olika utbildningsfrågor inom SSKF Norrbotten och ville att ett 

studiebidrag skulle instiftas till förmån för studieresor. Alla kvinnoklubbar i Norrbotten skulle 

hjälpa till ekonomiskt med studiebidraget. Det kunde sedan användas till det som distriktet fann 

mest användbart, som exempelvis litteratur, föreläsningar eller studieresor. SSKF anordnade 

studieresor varje år med olika resmål gynnsamma för socialdemokratin. Avstånden gjorde det 

näst intill omöjligt för Norrbottens klubbar att delta. Ett studiebidrag skulle inte göra det möjligt 

för hela kvinnodistriktet att åka, men om en person fick chansen, kunde denne sedan 

vidarebefordra sin kunskap till sina medsystrar i form av föreläsningar.88 Agathe Victorin skrev 

även artiklar och insändare som publicerades i Morgonbris, främst om kvinnoklubbarna i 

Norrbotten.  

 

Under år 1934 presenterade paret Myrdal sin bok Kris i befolkningsfrågan eftersom man ansåg 

att det föddes för lite barn i Sverige. Den här boken påverkade stort och öppnade upp för en ny 

sorts politik, en politik som belyste familj, hem och kvinnor. SAP skulle nu inte enbart lösa 

frågan rörande arbetslösheten, utan även befolkningen. Tanken var inte enbart att det skulle 

födas fler barn i Sverige, de skulle också fostras till en viss typ av medborgare och detta skulle 

ske via hemmen. De här tidigare privata frågorna rörande hem och barn attraherade de kvinnliga 

politikerna och medförde ett lugn i SAP, eftersom kvinnorna nu inte längre gjorde anspråk på 

männens spelplan. Kvinnliga väljare attraherades också av att vardagliga frågor fick en plats 

inom politiken och det kvinnliga valdeltagandet ökade.89 Befolkningskommissionen uppgift 

var att arbeta fram utredningar om hur “det lilla livet” skulle anpassas och barnafödandet öka.  

	
Elin Bohlin var folkskollärare och den tredje kvinnan som valdes in i Luleå stadsfullmäktige, 

hon valdes in år 1915 och hade sin post i fyra år från 1 januari år 1916. Elin Bohlin var gift med 

Otto Bohlin, även han folkskollärare och socialdemokrat.90 Under konferensen år 1934 valdes 

Elin Bohlin, folkskollärarinna bosatt i Luleå till studieledare i SSKF Norrbotten. Det här var ett 

steg i den utbildningssatsning som SSKF Norrbotten hade planerat för det kommande året 

1935.91 Satsningen för utbildning inom distriktet skedde som följd av ett beslut inom SSKF. 

SSKF ansåg att de lokala distrikten hade stort ansvar i att utbilda framtidens kvinnor för att på 

																																																								
88	Verksamhetsberättelse år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv nr 71, vol. 1, AIc. 
89	Karlsson, 1996, s. 95-96.	
90	Tidningsurklipp vid firandet av Elin Bohlins 65-års dag, tidningsnamn, år, sida saknas. Arkivcentrum Norrbotten, Luleå. 
91	Verksamhetsberättelse	år 1934, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv nr 71, vol. 1 AIc. 



  

	 25	

så sätt sprida socialdemokratis budskap. Efter att SSKF sammanställt sina företaganden från år 

1934 ansåg de att Norrbotten var ett distrikt, som under år 1935 måste få mer stöttning från 

dem, både ekonomiskt men även i form av fler besök av Hulda Flood.92 Signe Vessman 

ordförande för SSKF hoppades att år 1935 skulle bjuda på fler kvinnliga agitationsturnéer i 

Norrbotten och att bilturnéer skulle underlätta för det här. Vessmans förhoppning var att varje 

distrikt skulle ha en egen bil att tillhandahålla, den skulle hyras och distriktens uppgift var att 

hitta bästa firma och pris.93  

 

 I anslutning till den konferens som behandlade verksamhetsåret 1934 hade Elin Bohlin tagit 

till sig sitt uppdrag och planerat en talarkurs, som skulle starta direkt efter konferensen. Att ha 

lokala förmågor som kunde utbilda och hålla anföranden, hade även en positiv effekt för de 

kvinnor som hade framstående poster inom distriktet och förbundet. Detta bidrog till att de 

kunde fokusera på andra frågor än utbildning och idéspridning, samt att de slapp långa resor.94 

Talarkursen i Luleå under påskhelgen år 1935 leddes av Hulda Flood, det här berodde på att 

SSKF hade bidragit med 100 kronor ur utbildningsfonden. Detta för att kursen skulle kunna 

genomföras, samt att det var i början av utbildningssatsningen, vilket medförde att det inte fanns 

några lokala förmågor som klarade av att hålla i en hel kurs.95  

 

Språket	som	verktyg	

Det är ingen slump att SSKF Norrbotten började med en talarkurs, en liknande kurs hade 

tidigare samma år hållits i Lund med goda resultat. Detta bidrog till att man ville följa den här 

linjen. Kursen i Lund hade många deltagare och ett stort utbud av föreläsningar som behandlade 

bland annat fredsfrågan, utbildning, moderskapsförsäkring och hygien gällande skolbarn. 

Kursen i Norrbotten skulle inte kunna få samma omfång eftersom medlemmarna var färre och 

avstånden större. SSKF och Hulda Flood var ändå positivt inställda till att ge ett bidrag ur 

bildningsfonden, för att på så sätt hjälpa till med att genomföra kursen.96 Hulda Flood var tydlig 

i sina direktiv angående kursen, den riktade sig specifikt till distriktets yngre förmågor, eftersom 

dessa var distriktets framtid. När kursen i Luleå utformades och planerades var de tvungena att 

																																																								
92	Korrespondens år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII.  
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95	Korrespondens år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå,  Arkiv nr 71, vol. 2, AIa, BIII.  
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ta hänsyn till flera aspekter. Långa avstånd, få medlemmar samt att Hulda Flood hade ont om 

tid då hon skulle närvara i Ångermanland strax efter besöket i Luleå.97  

 

Intresset för talarkusen blev stort men det rådande ekonomiska läget för kvinnoklubbarna och 

SSKF Norrbotten medförde att endast en medlem från varje kvinnoklubb, fick möjlighet att 

delta. SSKF Norrbottens ordförande Alida Ruuth hade innan kursen, författat ett brev som hon 

sänt till alla de som skulle delta i talarkursen. I brevet uttrycker Alida Ruuth oro för händelserna 

i Tyskland och nazismens framfart, varpå hon påtalar att det är kvinnors uppgift att beskydda 

freden. Alida Ruuth framhåller även att kvinnor har ett stort ansvar rörande sociala frågor, bland 

annat nykterhetsfrågan. Om man kom till rätta med den, skulle många människor slippa 

fattigdomen. I brevets avslutande del förklarar Alida Ruuth att det här är inget som kvinnor kan 

åstadkomma på egen hand, utan de måste gå samman och utbilda sig, samla erfarenhet för att 

sedan kunna sprida den kunskapen och värva medlemmar. Ruuth avslutar brevet med att påtala 

att “ingen väntar mästerskap av den som börjar”.98 Deltagarna fick ett litet arvode för sin 

insatts under kursen, samt resan till och från Luleå betald, totalt deltog 9 kvinnor.99  

 

I samband med distriktskonferensen i Luleå under april år 1935 beslutade SSKF Norrbotten att 

återigen ge Elin Bohlin förtroendet som studieledare. Hon beviljades även ett bidrag på 50 

kronor  för att kunna närvara vid en studieledarkonferens. Därefter behandlades Agathe 

Victorins förslag gällande bildandet av en studie- och resefond. Här var klubbarna oeniga. 

Många var för förslaget, men emot hur pengarna skulle insamlas, många av klubbarna hade 

redan en ansträngd ekonomi.100 SAP Norrbotten överlämnar att bidrag till SSKF Norrbotten på 

150 kronor för att underlätta resekostnader för distriktet. Hulda Flood hänvisar därefter till 

SSKFs studiefond, klubbarna kunde via den söka bidrag för utbildning. Hulda Flood meddelade 

även att SSKF under år 1935, tänker bidra med 400 kronor till SSKF Norrbotten, de här 

pengarna var dock inte öronmärkta för studieverksamhet.101 
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Följden av studiekonferensen blev en förhoppning om att kunna driva på kvinnoklubbarnas 

studieverksamhet runt om i Sverige. Det räcker inte längre med att det finns en studieledare 

inom distrikten, nu ville man utöka till en studieledare inom varje kvinnoklubb. Bohlin påtalade 

i ett brev till klubbarna i Norrbotten, att det här inte kunde vänta. Alla klubbar borde ha en 

studieledare innan hösten, eftersom det då kommer att hållas en introduktionskurs i Luleå.102 

Introduktionskursen skulle hållas samtidigt som höstens konferenser. De klubbar som 

geografiskt låg nära varandra träffades på samma konferens. Studieintroduktionen skulle pågå 

i två dagar och behandla ämnen som organisationsarbete, socialt arbete och studiearbete.103 En 

studieledare inom varje klubb möjliggjorde för ett systematiskt studiearbete, vilket i sin tur 

påverkade hela den socialdemokratiska kvinnoorganisationen positivt. Elin Bohlin 

understryker att “i en verklig studiecirkel äro alla deltagare lärare och alla elever”.104 

Kvinnoklubbarna kunde ta hjälp av arbetarnas bildningsförbund (ABF). (ABF startades år 1912 

av LO, Kooperativa förbundet och socialdemokraterna. ABF skulle stärka och underlätta 

folkbildningen i Sverige.105) ABF erbjöd både korrespondenskurser och studiematerial, bland 

annat inom “organisationskunskap” och “kommunalkunskap”. De nybildade klubbarna skulle 

alla ha nytta av att ta del av organisationskunskapen. Kommunalkunskapen skulle gynna alla 

kvinnor, för en dag kommer även kvinnor betraktas som mogna att delta i den 

kommunalförvaltningen.106  

 

Radion	som	hjälpmedel	

ABF lämnade även 20 % rabatt vid köp av studielitteratur. Även med rabatten blev litteraturen 

dyr att köpa in för klubbarna. Under hösten år 1935 gavs kvinnoklubbarna möjlighet att ta del 

av ABFs samarbete med Radiotjänst. Detta innebär att de kunde gå en korrespondenskurs via 

radiosändning. Radiokurserna hade ett pris på 20 kronor och inträffade vid flera tillfällen, 

mellan åtta till tio stycken. Klubbarnas alla medlemmar kunde delta till samma pris, utöver det 

tillkom en kostnad för materialet på 1 krona för varje tillfälle. Kurserna behandlade ämnen som 

socialism, fackföreningskunskap, arbetarrörelsens historia, psykologi, nationalekonomi och 

modern svensk litteratur.107 Ämnet var inte det viktigaste när klubbarna skulle påbörja sin 
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104	Brev till kvinnoklubbarna i Norrbotten år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, arkiv 
71, Vol. 2, AIa. 
105	Det här är ABF, https://www.abf.se/om-abf/det-har-ar-abf/ hämtat 2018-10-18.  
106	Korrespondens år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIa, BIII. 
107	Korrespondens år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIa, BIII. 
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studieverksamhet, det viktigaste var själva studiearbetet samt att det skedde under ordnade 

former med viss kontinuitet. Om kvinnorna lärde sig att studera under ordnade former, skulle 

det inte bara gynna klubben utan även dem själva. Kurserna skulle bidra till ett berikat liv. De 

kurser som Radiotjänst erbjöd var ett ypperligt tillfälle.108  

 

Utbildning i olika ämnen gällande samhället och socialdemokratin kunde ses som ett 

förberedande steg, vilket skulle medföra att kvinnor kunde agera som fullvärdiga medborgare 

i samhället. Den rådande tidens norm om att kvinnor var underordnade och annorlunda, 

påverkade även kvinnornas sätt att se på sin situation. De anpassade sig hellre efter männen än 

att utmana, men när de gavs möjlighet skulle de vara redo.109 

 

En korrespondens kurs som sändes via radion i slutet av år 1935, var ytterst viktig för alla 

distrikt att delta i, ansåg SSKF. Det var en kurs som behandlade befolkningsfrågan och den 

hölls varannan måndag klockan 20.00 av professor Gunnar Myrdal. Kursen kostade 8 kronor 

och om klubbarna la till 1.75 kronor fick de med studiebreven och boken “Acta och facta i 

befolkningsfrågan”. Då kunde varje klubb anordna en studiecirkel.110 Kursen skulle pågå från 

oktober år 1935 till april år 1936.111 I och med radion fick alla distrikt samma chans att delta i 

utbildning, vart de än låg i Sverige. Radion blev även ett hjälpmedel för att utbilda och påverka 

kvinnor.  

 

Under slutet av år 1935 drabbas SSKF Norrbotten av två bakslag. Detta bidrog till att de inte 

hann uträtta allt de planerat innan årets slut. Den planerade agitationsturnén med Disa Västberg 

som föredragshållare i Norrbotten ställdes in. Disa Västberg lämnade återbud eftersom hon var 

upptagen med sitt arbete inom befolkningskommissionen. Kort därefter lämnade Elin Bohlin 

sin post som studieledare, på grund av sjukdom inom familjen.112 

 

																																																								
108	Korrespondens år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
109	Karlsson, 1996, s. 106. 
110	Brev till kvinnoklubbarna år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 1, 
AIc.  
111	Radiotjänst Prospekt, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 4, FIIa1.  
112	Korrespondens år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
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Nya	riktlinjer		

Under år 1936 påbörjades förändringar inom SSKF. Deras ordförande från år 1920 Signe 

Vessman skulle avgå efter 15 år som ordförande. I Morgonbris tackades hon för allt arbete hon 

uträttat. 500 nya kvinnoklubbar hade startas under hennes ordförandeskap.113 Två kvinnor fanns 

tilltänkta som kandidater till ordförandeposten. Hulda Flood var den ena och Disa Västberg den 

andra. Dessa två kvinnor hade olika syn på vad SSKF skulle uträtta och hur de skulle arbeta. 

Hulda Flood ansåg att SSKF skulle fokusera på kvinnors rätt till arbete, utbildning och 

politiken. Disa Västberg ville driva SSKF vidare som en egen organisation bredvid SAP och 

på så sätt lägga fokus på kvinnofrågor som hemmet som en viktig del i samhället. Valet för 

ordförandeposten blev således Disa Västberg. Efter bytet av ordförande, minskar Hulda Floods 

besök i Norrbotten.   

 

Alida Ruuth distriktsordförande SSKF Norrbotten, inleder år 1936 med att försöka anordna en 

föredragsturné i Norrbotten med advokat Sonja Branting Westerståhl. Hennes förhoppning är 

att turnén ska genomföras under våren.114 SSKF Norrbotten ansökte därför om ett bidrag hos 

SSKF för att kunna anordna turnén, men det beviljades inte. Det här berodde på att SSKF redan 

planerat att finansiera den uppskjutna turnén, från år 1935 med Disa Västberg. Disa Västberg 

ordförande i SSKF vänder sig till Harry Wester på partidistriktet i Norrbotten för att se om de 

möjligtvis kunde bidra ekonomiskt. Två turnéer i Norrbotten skulle vara gynnsamt för 

socialdemokratin.115 SSKF Norrbotten bokar in advokat Sonja Branting Westerståhl för en 

turné i slutet av april. Hon skulle hålla föredrag på åtta olika platser runt om i länet, (Boden, 

Kiruna, Malmberget, Kalix, Båtskärsnäs, Öjebyn, Munksund och Luleå). Kvinnoklubbarna 

skulle bekosta turnén själva, men med hjälp av andra socialdemokratiska föreningar på samma 

ort. Ämnet för föredragen är fascismen och på affischerna trycker man “stormvågen mot 

fascismen växer”.116 I linje med att SSKF Norrbotten bokat in en turné under april månad, väljer 

man att lägga Disa Västbergs turné i augusti.  

 

Distriktskonferensen år 1936 ägde rum i Luleå och den öppnades av ordföranden Alida Ruuth 

som ägnade några minuter år att hedra minnet av kamrat Otto Bohlin som under året avlidit. 

Därefter tog riksdagsman Ernst Hage vid, han berömde kvinnoklubbarnas arbete det gångna 

																																																								
113	Östlund, Agda, 1936, Vaktombyte, Morgonbris, nr 5, 1936.  
114	Korrespondens år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3. FIIc. 
115	Korrespondens år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
116	Brev till klubbarna år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc. 
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året, men påtalade att deras uppgift nu blir dubbelt så stor inför det kommande valet. Kvinnorna 

ska inte bara “aktivisera sina kvinnliga kamrater, utan även männen”.117  

 

Ungdomsförbundets representant Nils Häggman påtalar sedan att kvinnornas uppgift är ytterst 

viktig, att redan vid unga år fostra och etablera demokratin hos barn, som sedan kan ta plats i 

ungdomsförbundet och därefter partiet. SSKFs ordförande Disa Västberg hade sänt ett telegram 

där hon påtalar vikten av den stora uppgift som det stundande valet är, samt att det krävs 

uthållighet om socialdemokratin åter ska segra. Därefter väljer distriktsordförande Alida Ruuth 

att avsäga sig sin post som ordförande. Därefter valde man Tea Häggman. SSKF Norrbotten 

fick även en ny studieledare i Lisa Åberg från Kiruna.118 Ombudsman Harry Wester uppmanar 

kvinnorna till ett enhetligt uppträdande under valkampanjen, vilket kunde leda till en ökning av 

mandaten i riksdagsmannavalet. Kvinnorna hade redan en skrivelse klar “Kvinnodistriktet i 

Norrbotten samlad till konferens den 10 april 1936 får som sin önskan uttala, att en kvinna bör 

uppsättas på kandidatlistan till årets riksdagsmannaval och får därvid framföra Alida Ruuth som 

kandidat”119 De fick avslag på sin önskan. Inte en enda kvinna från SSKF Norrbotten fanns 

med på kandidatlistan.  

 

Alida Ruuth tog åter upp frågan om en studiefond och påtalar att ett beslut om en sådan måste 

tas, SSKF hade lovat att bidra med en grundplåt på 100 kronor till fonden.120 Fonden skulle 

vara ett medel för kvinnorna inom SSKF Norrbotten att ta del av olika utbildningar, både de 

som SSKF anordnade, men även de studieresor som skedde i Morgonbris regi.121 Tanken var 

att kapital till fonden skulle komma från medlemmarna. 25 öre till en början samt frivilliga 

donationer. Efter en del diskussioner beslutade man att bilda en studiefond. Fonden skulle 

förvaltas av distriktets verkställande utskott. Stipendiet kunde sökas av alla medlemmar för 

studieverksamhet eller studieresa, det högsta belopp som betalades ut var 50 kronor. Fondens 

storlek fick styra hur många stipendier som kunde betalas ut varje år.122 

 

																																																								
117	Protokoll år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIa, BIII. 
118	Protokoll år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIa, BIII. 
119	Protokoll år 1936 § 20, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIam BIII. 
120	Protokoll år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIa, BIII.  
121	Kassarapport år 1935, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 1, AIc.  
122	Protokoll år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 2, AIa, BIII. 
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Distriktsordförande för SSKF Norrbotten, Tea Häggman skickade ut ett cirkulär till klubbarna. 

Med detta ville hon att de undersökte sina möjligheter för att ta emot en talarinna, eftersom 

Disa Västberg skulle besöka länet.123 Disa Västbergs turné “kvinnor inför valet” planeras i 

början av augusti och ska starta i Piteå för att sedan besöka fler platser runt om i Norrbotten. 

Klubbarna skulle som vid tidigare tillfällen ordna boende, reklam och transport. Det här året 

försöker klubbarna även samordna med andra socialdemokratiska organisationer.124 

Kvinnoklubbarna får vid det här tillfället ingen hjälp av de socialdemokratiska tidningarna 

såsom Piteå-Tidningen och Norrländska socialdemokraten med annonser och affischer. Detta 

slog hårt både mot klubbarnas och SSKF Norrbottens ekonomi.125 Tea Häggman ville ha 

möjlighet att erbjuda fler talarinnor under hösten, det framkommer i cirkulär nr 5. Där påtalar 

hon att SAP Norrbotten ska hjälpa till ekonomiskt,  eftersom det är valår. Detta för att talarinna 

Hildur Öhman ska kunna besöka länets alla finskspråkiga trakterna eftersom det gav goda 

resultat förra gången.   

 

Åhörarantalet var mycket stort på båda turnéerna, vilket resulterade i många nya medlemmar 

för SSKF Norrbotten. Det här påtalar Alida Ruuth under årskonferensen för verksamhetsåret 

1936. Hon hävdar att agitationer är det bästa sättet för att värva nya medlemmar.126 Vilket 

medförde att en agitationsturné med Beda Jansson som talarinna planerades till nästkommande 

år, turnén skulle omfatta 35 dagar. SSKF skulle betala talarinnans traktamente medan SSKF 

Norrbotten och SAP Norrbotten skulle stå för resekostnaderna.127 Tea Häggman hoppas även 

att Alva Myrdal ska gästa länet under år 1936.128 Alva Myrdal meddelar att hon inte kan besöka 

länet detta år, eftersom hon fått barn i augusti, men att möjligheterna eventuellt finns under år 

1937.129 Morgonbris gick också igenom en förändring under år 1936, Kaj (Karin) Andersson 

som varit redaktör och ansvarig utgivare sedan år 1932 tvingades avgå på grund av ekonomiska 

svårigheter. En redaktörskommitté tillsattes, bestående av bland annat Disa Västberg, Alva 

Myrdal och Sonja Branting Westerståhl. 130 Alida Ruuth var först tänkt till redaktörstjänsten, 

																																																								
123	Cirkulär nr 3 år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc. 
124	Korrespondens år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
125	Korrespondens år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
126	Styrelse- och revisionsberättelse år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71 vol. 
1, AIc. 
127	Styrelse- och revisionsberättelse år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå, Arkiv 71 vol. 
1. AIc. 
128	Cirkulär nr 5 år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten, Luleå,  Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
129	Brev till klubbarna år 1936, Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt, Arkivcentrum Norrbotten Luleå, Arkiv 71, vol. 3, FIIc.  
130	Karlsson, 1996, s. 111. 
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men då Norrländska socialdemokraten inte kunde bevilja henne tjänstledigt tvingades hon att 

tacka nej.  
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Analys	

Motstånd	

Östberg hävdar att alla kvinnor, som försökte ta del av männens spelplan i samhället mötte 

motstånd. Detta ansågs vara på grund av att de var kvinnor. Kvinnor ansågs vara okunniga och 

ointresserade.131 Politiken, samhället och det offentliga rummet var männens sfär. De hade setts 

som en självklarhet och kvinnor var således inte välkomna att delta. Genuskontrakt och 

upprätthållandet av könens särhållning förstärkte männens position, manligt och kvinnligt 

skulle inte blandas. Uppdelningen förstärktes synen av att kvinnor var underlägsna och de som 

utmanade systemet var annorlunda och avvikande.132 När kvinnor började engagera sig politiskt 

inom socialdemokratin. Då var det enklare för män inom SAP att uppmuntra bildandet av ett 

kvinnoförbund än att välkomna kvinnor in i SAP, för att på så sätt bli en del av politiken.133  

 

Eduards framhåller att kvinnors egen organisering blev ett måste, när män inte lät kvinnor delta 

under likadan förutsättningar. Det här synliggör skillnaden på manligt och kvinnligt än mer.134 

Uppsatsen visar att när SSKF bildats var det ingen självklarhet att förbundet skulle få existera. 

Konflikter med SAP och konflikter inom SSKF påverkade. Konflikterna berodde på att en del 

kvinnor inom SSKF ville få möjlighet att delta i politiken som SAP drev, medan andra ansåg 

att SSKF redan hade sin uppgift, det var att arbeta med kvinnofrågor.135 Kvinnorna inom SSKF 

Norrbotten mötte samma typ av motstånd. När de ville delta i politiken inom SAP Norrbotten, 

valde männen i partidistriktet att kalla till konferens och bilda ett kvinnodistrikt. Enligt Karlsson 

var en kvinnas röst lika viktig som en mans endast i valtider.136 Det syns tydligt i den här 

undersökningen av SSKF Norrbotten. I valtider var SAP Norrbotten positivt inställd till att 

bidra med pengar till bland annat kvinnornas agitationsturnéer. Däremot fick de inte stå i vägen 

för männen. Behövdes tiden eller platsen till exempelvis en manlig talare fick kvinnorna i linje 

med genuskontraktet stå tillbaka. Karlsson hävdar att kvinnoorganisationen sågs som en 

sidoverksamhet till SAP, de fick agera på egen hand självständigt, men de fick inte konkurrera 

med SAP, varken om tid eller plats.137 

																																																								
131	Östberg, 1997, s. 80 – 81. 
132	Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004, s. 116-117. 
133	Karlsson, 1996, s. 80. 
134	Eduards, 2002, s.13. 
135	Karlsson, 1996, s. 90 - 91.  
136	Karlsson, 1996, s. 123. 
137	Karlsson, 1996, s.125-126. 
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Förberedelser	

Wikander hävdar att det var lättare för kvinnor att anpassa sig efter den rådande normen och 

systemet, än att utmana det.138 I linje med detta valde SSKF Norrbotten att fokusera på 

utbildning. För att vara redo att ta plats i samhället, på lika villkor som män när de gavs den 

möjligheten. På samma sätt som rösträttskvinnor inriktade de sig på agitationsturnéer. En lång 

tradition av agitationer inom kvinnorörelsen bidrog till, att det här var ett område som man 

kände sig trygg med, samt att det fungerade. Det hade fungerat bra under rösträttsrörelsen 

eftersom kvinnor då hade kunnat sprida sitt budskap samt påverka andra kvinnor och män, att 

ansluta sig till kampen.139 Karlsson understryker att agitationerna även var ett säkert sätt för 

kvinnodistrikten att stärka och öka medlemsantalet.140 Det fungerade även för SSKF 

Norrbotten, agitationsturnéerna gav ett stort antal nya medlemmar och nya kvinnoklubbar i 

länet.  

 

Språket var en viktig faktor för kvinnodistriktets framgångar i Norrbotten. Möjligheten att tala 

finska under turnén, berodde på den socialdemokratiska politiken. Från och med att 

socialdemokraterna tagit makten år 1932 hade synen på språken och befolkningen ändrats. 

Försvenskningsprocessen luckrades upp och från år 1935 tilläts finskan som språk i vissa 

skolor.141 

 

Undersökningen visar att SAP Norrbotten hade en annan inställning till kvinnodistriktet än vad 

kvinnorna själva hade. För SAP Norrbotten var kvinnorna viktiga i valtider och som en sluss 

från ungdomsförbunden till partiet. Kvinnoförbund och kvinnodistrikten fick således inte ta 

varken tid eller plats från SAP.142 Karlsson hävdar ett den här linjen förstärktes år 1936 då man 

väljer en ny ordförande i SSKF, valet blev Disa Västberg istället för Hulda Flood. Disa 

Västbergs inställning gentemot SSKF var att de skulle förstärka och uppmuntra kvinnors roll 

som husmödrar och hemmafruar.143 Den här inställningen passade SAP.  

 

																																																								
138	Wikander, 1999, s. 18. 
139	Florin, 2006, s. 145 – 147. 
140	Karlsson, 1996, s. 100. 
141	Elenius, Lars, 2004. Det förbjudna finska språket – språkpolitik och kulturell revitalisering i Tornedalen. Provins nr 4, 2002. 
142	Karlsson, 1996, s. 123-124. 
143	Karlsson, 1996, s. 111.  
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Kvinnor skulle upplysas och utbildas i hemmen för att “det lilla livet” skulle kunna förändras. 

I linje med det här blev radion ett viktigt redskap. Radiotjänst erbjöd kurser som kunde nå alla 

i hela Sverige, vilket i sin tur påverkade kvinnorna i SSKF Norrbotten. Avstånden blev således 

inte längre ett problem. Hemmafruar och husmödrar skulle nu via hemmet lyssna till budskap 

om barnuppfostran, barnpassning samt vikten av renlighet. Via radion i hemmet kunde den 

kommande generationen fostras direkt in i socialdemokratin. Hirdman anser att detta var en 

viktig del i bygget av det svenska folkhemmet.144  

 

Befolkningskommissionen höll i kurser som sändes via radion. Tidigare nämndes att Gunnar 

Myrdal var en ledamot i befolkningskommissionen. Hirdman hävdar att Alva Myrdal inte fick 

ta plats som ledamot i kommissionen eftersom hennes man var det. Hon fick stå tillbaka på 

grund av tidens genuskontrakt. Alva Myrdal fungerade dock som en expert inom olika områden, 

exempelvis barnuppfostran och sexualkunskap vid några radiokurser.145 SSKFs nya inställning 

att mer följa SAPs riktlinjer påverkade även SSKF Norrbotten då det resulterade i att Hulda 

Flood besökte länet mindre.  
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Sammanfattning	 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur socialdemokratiska kvinnor organiserade 

sig och arbetade i Norrbotten I det här avslutande kapitlet av min uppsats ska undersökningen 

och resultatet kortfattat presenteras. Undersökningen bygger på arkivstudier och de textkällor 

som varit primära är sparade dokument, från det socialdemokratiska kvinnodistriktet i 

Norrbotten. Bland annat korrespondens, verksamhetsberättelser, cirkulär och protokoll.  

 

Undersökningen och analysen av materialet visar att ett försök att starta ett kvinnodistrikt i 

Norrbotten gjordes redan år 1929, men att det inte lyckades på grund av att det endast fanns ett 

fåtal kvinnoklubbar. När den socialdemokratiska politikern Hulda Flood besökte Luleå år 1933, 

var intresset kraftigt förändrat och flertalet klubbar fanns närvarande. Dessa klubbar deltog i 

den konferens som SAP Norrbotten (bestående av män) arrangerat. SAP Norrbotten hade 

anordnat konferensen eftersom trycket ökat från kvinnor som ville delta i politiken.  

Genuskontrakt och rådande norm bidrog till att männen inom SAP Norrbotten arbetade aktivt 

för bildandet av ett kvinnodistrikt, istället för att välkomna kvinnorna in i SAP. Det här visar 

på en tydlig särordning och könssegregering. I oktober månad år 1933 i Luleå, bildades SSKF 

Norrbotten, Alida Ruuth blev deras första ordförande, hon arbetade som journalist. De flesta 

drivande kvinnorna inom SSKF Norrbotten bodde i Boden eller Luleå.  

 

De agitationsturnéer som kvinnorna ville anordna blev extra dyra på grund av att Norrbotten är 

stort och glesbefolkat. Ett annat problem som blir synligt i undersökningen är de 

språksvårigheter som kvinnorna i SSKF Norrbotten möter. Norrbotten är ett län med en lång 

historia av flerspråkighet, finska, samiska och meänkieli. Den svenska politiken har motarbetat 

detta, vilket i sin tur bidrog till att endast vissa språk var tillåtna i exempelvis skolan. Språket 

blir således en möjlighet för SSKF Norrbotten att nå ut till fler människor. Hildur Öhman från 

Holmsund, hade den språkliga kunskap som behövdes, även om vissa av hennes föredrag 

ställdes in, till förmån för SAP Norrbotten och deras manliga talare i det här fallet stadsminister 

Per Albin Hansson. Trots de inställda föredragen blev turnén en framgång. Föredragen var 

bokade utan tidsgräns, vilket resulterade i att föredragshållaren kunde tala med åhörarna efteråt. 

Valresultatet blev bra för socialdemokratin i Norrbotten det året, SSKF Norrbotten var 

övertygade om att deras arbete var en del i framgången. SSKF Norrbotten planerade flertalet 

agitationsturnéer eftersom det ansåg att det var det bästa sättet att sprida kunskap på och värva 
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fler medlemmar. Agitationer för att sprida budskap var ett sätt som kvinnor kände väl till 

eftersom det var ett beprövat sätt som användes flitigt under rösträttskampen.   

 

Undersökningen visar vidare att partidistriktet var måna om kvinnornas arbetsinsatser så länge 

de inte störde SAP Norrbottens egna verksamheter. Det här är tydliga tecken på genusordning 

där man skiljer på män och kvinnor utifrån biologiskt kön. Kvinnor ses som det svagare könet 

vilket ger män förtur. I fallet med SSKF Norrbotten visar det sig bland annat i en av de 

agitationsturnéer som SSKF Norrbotten arrangerade. Turnén fick kortas ner och flera föredrag 

fick ställas in, till förmån för manliga talare inom SAP. Konferenser bokades in på samma dag 

i samma lokal, kvinnodistriktet fick börja, men hade inte möjlighet att behandla alla sina frågor. 

Eftersom de inte fick dra över tiden och på så sätt påverka starttiden för den “manliga” 

konferensen. Den rådande tidens genuskontrakt blir synligt, normen som outtalat hävdar att 

män har företräde i det offentliga rummet vilket leder till en könssegregering.   

 

Ekonomi var en annan svårighet som SSKF Norrbotten försökte lösa. De var ett nytt 

kvinnodistrikt utan någon ekonomisk grundplåt,  endast i valtider fick de  hjälp ekonomiskt av 

SAP Norrbotten och SSKF. De ville inte höja sin medlemsavgift eftersom det skulle tära på 

medlemsantalet. SSKF Norrbotten var således en del i ett större nätverk. Den verksamhet och 

de frågor som SSKF Norrbotten ville driva, var de tvungna att förankra hos både SSKF och 

SAP Norrbotten. SAP Norrbotten bestod av mestadels män vilket bidrog till en könssegregering 

mellan SAP Norrbotten och SSKF Norrbotten. Genusteorin påvisar här en uppdelning av 

könen, män var det “starkare” och kvinnor det “svagare”. Makten tillhör män i det här fallet 

SAP Norrbotten, SSKF Norrbotten hade således mindre makt. SSKF Norrbotten var dessutom 

en liten del i ett större nätverk av flera kvinnodistrikt, som alla agerade under ett större förbund, 

nämligen SSKF. SSKF blev således drivande i vilka åtaganden, utbildningar och talarinnor som 

skulle prioriteras inom SSKF Norrbotten. Detta tog sitt uttryck i att SSKF ekonomiskt stöttade 

vissa projekt medan andra fick passera. Ekonomin är en svårighet som blir synlig genom hela 

undersökningen så även Norrbottens geografiska läge. SSKF Norrbotten hamnade således i 

beroendeställning både gentemot SAP Norrbotten men även SSKF.  

 

SSKF Norrbotten la stort fokus på utbildning. Deras första studieledare var Elin Bohlin från 

Luleå. SSKF Norrbotten arbetade aktivt med studiecirklar och radiokurser. Istället för att 

utmana makten i samhället “för mycket” valde de att förbereda sig genom utbildning. SSKF 

Norrbotten ville att kvinnor skulle vara redo när de så småningom gavs möjlighet att delta i 
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samhället, på lika villkor som män. Studiesatsningen innebar även bildandet av en studiefond 

och planering av agitationsturnéer. Utbudet av studiecirklar och radiokurser synliggör tydligt 

husmoderskontraktet, merparten handlade om hus, hem och barn. Det var dessutom kvinnan i 

hemmet man helst ville nå via radion. Agitationer var det sätt att sprida budskap på som SSKF 

Norrbotten fortfarande la stor vikt vid och planerade flera turnéer varje år. Studiefonden skulle 

förenkla för kvinnor från Norrbotten att ta del av utbildningsresor och studiematerial. En stor 

hjälp i studieverksamheten blev radion, eftersom kvinnor då kunde ta del av samma utbildning 

till samma pris, trots att de var bosatta i Norrbotten.  

 

SSKF Norrbotten ville år 1936 att en av deras medlemmar skulle bli uppförd som kandidat för 

riksdagsmannavalet. Alida Ruuth var den medlem de hoppades på, men de fick avslag på sin 

ansökan. Inte en enda kvinna från SSKF Norrbotten fanns med på kandidatlistan vilket är ett 

tydligt tecken på hur marginaliserade de var.  
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