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1. Inledning

 

I valet 2014 blev fler kvinnor än män invalda i Karlstads kommunfullmäktige. De passerade 

femtio procents gränsen med åtta tiondelar, och därmed fick 31 kvinnor plats i Karlstads högsta 

bestämmande organ. På hundra år har kvinnor genom hårt arbete och slit lyckats med att gå 

från endast fyra platser i församlingen år 1916 till över trettio idag.11889 var året då kvinnor 

fick möjligheten att engagera sig i kommunalpolitiken. Dessa kvinnor kunde endast engagera 

sig och bli valda till fattigvårdsstyrelsen2. Det skulle dröja ytterligare tjugo år, till 

rösträttsreformen 1909, innan kvinnor fick möjligheten att väljas till andra lokalorgan. Vilket 

även innefattade kommunfullmäktige och stadsfullmäktige.3 

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera de första fyra kvinnors inträde i Karlstads 

kommunalpolitiska institutioner och vilken påverkan detta fick på den förda politiken. Jag vill 

också söka svar på vilken organisationsbakgrund dessa kvinnor hade, politiskt men också i 

andra sammanhang, som kan kasta ljus över deras agerande i stadsfullmäktige och nämnder 

Min huvudsakliga frågeställning kommer att vara: 

 Inom vilka nämnder fick de första kvinnorna att ta plats i?  

 Vilka typer av motioner presenterade kvinnor i kommunfullmäktige? Går det att se 

gemensamma kvinnliga mönster? 

 Vilken organisationsbakgrund hade de invalda kvinnorna och kan det spåras någon 

koppling mellan organisationsbakgrund och deras agerande?” 

  

1.2  Avgränsningar 

För att kunna göra en djup empirisk studie inom tidsgränsen för en B-uppsats kommer endast 

den politiska aktiviteten som ingick i Karlstads stadsfullmäktiges distrikt att studeras. Studien 

ämnar inte studera rösträttsrörelser eller rösträttsarbete i Sverige utan snarare den politiska 

aktiviteten hos kvinnor i Karlstad. Det som sätts under förstoringsglaset är de första kvinnorna 

                                                           
1 Region fakta http://www.regionfakta.com/Varmlands-lan/Politik/Kvinnor-och-man-i-kommunfullmaktige/ 
2016-02-01 
2 Nationalencyklopedin, fattigvård.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fattigvård (hämtad 2016-
02-14) 
3 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.182 

http://www.regionfakta.com/Varmlands-lan/Politik/Kvinnor-och-man-i-kommunfullmaktige/
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invalda i stadsfullmäktige. Inte kvinnor som var invalda politiska nämnder, föreningar eller 

styrelser utan endast de kvinnorna invalda i stadsfullmäktige mellan åren 1911-1918. Det är ett 

medvetet val då det faller inför ramen av en B-uppsats men också för att vi då befinner oss i 

åren innan allmän ock lika rösträtt mellan könen. Manliga ledamöter i Karlstads 

stadsfullmäktige kommer inte heller att studeras. Undersökningen bygger helt på motioner där 

kvinnliga ledamöter varit medmotionärer samt ”Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och 

betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden Karlstad”.4 Undersökningen har inte 

studerat vilket föreningsarbete eller organisationsarbete kvinnorna bedrev utanför 

stadsfullmäktige utan endast försökt finna vilken organisation kvinnorna blev invalda för eller 

stöttades av. Undersökningen har inte studerat Anna Ljungkvists motioner då dessa redan har 

redogjorts för i annan artikel.5 Endast de motionerna där Ljungkvist har samarbetat med någon 

av de andra kvinnorna i stadsfullmäktige har studerats. Alla fyra kvinnor har dock ingått i 

undersökningen av matriklarna. 

1.3 Forskningsläge 

Forskning gjord om politiskt aktiva kvinnor i Karlstad kommun i början av 1900-talet är väldigt 

knapphändig och är därigenom en viktig anledning till att denna uppsats författas. Litteraturen 

är begränsad till ämnen som endast rör kvinnor vilka engagerat sig i politiken under 1900-talets 

första hälft, ett undantag är Bengtssons rapport Kvinnor och män i lokalpolitiken (se nedan). 

Litteratur som behandlar andra kommuner liknande Karlstad och som tar upp kvinnors inträde 

i lokalpolitiken har fokuserats på. Även litteratur som berör rösträttskampen. 

Arkivchefen i Karlstad kommun Jon Räftegård skriver en artikel i boken Pionjärer, kravaller 

och fattiga bönder som handlar om den första kvinnan som blev invald i Karlstads 

stadsfullmäktige. Kvinnans namn var Anna Ljungkvist och hon blev invald i stadsfullmäktige 

1910. I denna artikel nämner Räftegård också de tre kvinnor som blev invalda efter Anna 

Ljungqvist. Dessa var Gerda Hellberg, åkeriägare Alma Andersson och Jenny Danielsson. 

Räftegård skriver om vilka motioner som Anna Ljungkvist lämnade in till 

kommunfullmäktige.6 Boken ger en god bakgrunds information samt nyttigt diskussions 

underlag för uppsatsen. T. ex så redovisar han Anna Ljungkvists motioner i löpande text. 

                                                           
4 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1911.1920, Karlstad 1920 
5 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.182 
6 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.183 f 



 

3 
 

Ljungkvist skickade in totalt tolv motioner till stadsfullmäktige och motionerna kommer att 

redovisas i kapitlet om bakgrund. 

En för uppsatsen viktig avhandling är universitetslektor Gunnela Björks avhandling Att 

förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-

1950. Björks syfte är att ”pröva om kvinnors kollektiva handlande under första hälften av 1900-

talet kan förstås och förklaras som en kamp och en förhandling om innebörden i kvinnors 

politiska medborgarskap”.7 Hon utgår från Örebro stad och använder sig utav olika 

föreningsprotokoll och av protokoll från stadsfullmäktige samt deras nämnder och styrelser 

som källmaterial. Björk berör i sin avhandling åren mellan åren 1900-1950. Hon delar in 

avhandlingen i fem redogörande delar med årtionden som utgångspunkt där en viss 

överlappning sker. Björk beskriver de första kvinnorna i Örebros stadsfullmäktige samt deras 

arbete i stadsfullmäktige och rösträttskamp. Bland annat nämner Björk att Hanna Lindberg, 

den första kvinnan i Örebros stadsfullmäktige, kände sig besvärad över all den uppmärksamhet 

som hennes inträde gav upphov till samt att Lindberg blev en offentlig person redan innan hon 

tillträdde fullmäktige.8 Det tas även upp i avhandlingen hur de fyra tidningarna i Örebro förhöll 

sig på olika sätt i rösträttsfrågan men att debatten ibland kunde gå starkt mellan tidningarna.9 

Professor i Kvinnohistoria, Christin Florin, skriver i sin bok Kvinnor får röst: Kön, känslor 

och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse om sex stycken kvinnliga aktivister som 

kämpade för den kvinnliga rösträtten. Florin tar reda på vilka dessa kvinnor var och vad de 

gjorde. Hon ställer också frågor om deras bakgrund, var de fick sina idéer ifrån och på vilket 

sätt kvinnorna skapade förbindelser till makten samt hur det var att leva rösträttsaktivistens 

liv.10 Källmaterialet som Florin använder är brev och korenspondens där hon följer dessa sex 

kvinnors tankar. Florins bok tar upp kronologiskt i vilken ordning de enligt Florin viktigaste 

händelserna har skett. Här i finner man för uppsatsen viktig beskrivning över Gerda Hellbergs 

politiska och personliga bakgrund. Hur aktiv och viktig hon var för rösträttsrörelsen i Sverige 

och i Karlstad.11 

                                                           
7 Björk, Gunnela (1999). Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 

1900-1950. Diss. Stockholm : Univ., 2000 s.29 
8 Björk, Gunnela (1999) s.90 
9 Björk, Gunnela (1999) s.86f 
10 Florin, Christina (2007). Kvinnor får röst kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. 
Enskede: TPB s.34  
11 Florin, Christina (2007)  



 

4 
 

I en artikel som heter Rum för röstande skriver professor Åsa Karlsson Sjögren och 

universitetslektor Peter Lindström om det kvinnliga valdeltagandet vid stadsfullmäktigevalen 

i Gävle 1910 och 1912. Resultatet i artikeln är att fler kvinnor röstade vid det första valet 1910 

än vad kvinnorna gjorde valet 1912. De finner även att om hen hade många röster att lägga var 

det större chans att denna gick och röstade, vilket gällde både män och kvinnor. I artikeln 

analyseras även den politiska kulturen i Gävle vid samma tid genom att se på hur medier 

kvinnorörelser. Tidningarna i Gävle hade en negativ inställning till kvinnlig rösträtt och ansåg 

att kvinnorna skulle osynliggöras genom att representeras utav män från olika partier.12 

Artikeln visar att kvinnoföreningarnas engagemang och möjlighet till inflytande minskade 

mellan valåren och att de inte pressade partier att nominera kvinnor till stadsfullmäktigevalet 

1912. 

Rapporten Kvinnor och män i lokalpolitiken skriven av fil. dr  i offentlig förvaltning Mats 

Bengtssons har som syfte att ”beskriva, jämföra och analysera kvinnors och mäns politiska 

deltagande som förtroendevalda på kommunal nivå i Sverige”.13 Bengtsson vill även ta reda på 

om könstillhörigheten har någon betydelse för vilket område inom politiken som de 

förtroendevalda deltar. Han ställer frågan om hur högt upp på den politiska trappan de bägge 

könen lyckades klättra, hur detta har förändrats över tid.14 Bengtsson bygger sitt källmaterial 

på data från tre undersökningar. Han utgår från två teorier som belyser det han kallar för 

horisontella och hierarkiska könsmönster. Horisontella könsmönster menar att kvinnor och 

män inom politiken ägnar sig åt olika politikområden på grund av deras kön. Hierarkiska 

könsmönster syftar till att män och kvinnor deltar på olika nivå inom politiken.15 Detta 

sammanställer Bengtsson senare och resultatet blir det mönster han finner där kvinnors 

delaktighet i kommunfullmäktige ökade över tid. Han finner även att andelen kvinnor är 

överrepresenterade i vissa nämnder medan män är överrepresenterade i andra. Jag kommer att 

i denna uppsatts försöka finna liknande tendenser i Karlstad under 1910-talet. 

1.4 Metodval 

Undersökningen kommer att innehålla både kvantitativa och kvalitativa inslag, det innebär att 

jag försöker finna svar på ovannämnda frågeställning genom en djupläsning av de kvinnliga 

                                                           
12 Åsa Karlsson Sjögren, Peter Lindström (tidskriften Scandia 2011) Rum för röstande: Om kön, klass och 
valdeltagande vid stadsfullmäktigevalen I Gävle 1910 och 1912 s.56 
13 Bengtsson, Mats (2003). Kvinnor och män i lokalpolitiken. 1. uppl. Göteborg: Förvaltningshögskolan 
14Bengtsson, Mats (2003) s.11 
15 Bengtsson, Mats (2003) s.20 
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ledamöternas motioner mellan åren 1911-1918, då detta är perioden som kvinnor först tar plats 

i Karlstads stadsfullmäktige. Under perioden finns möjligheten att se vad kvinnorna inriktade 

sitt arbete på, vilka nämnder de blev invalda i, vilka typer av motioner de reste och om de 

hjälptes åt med. En översiktsläsning kommer att ske av matriklarna16. Jag kommer att 

presentera en översiktlig tabell där det framgår hur många motioner de kvinnliga ledamöterna 

väckte år för år. Det kommer även att redovisas en tabell som visar hur många nämnder och 

styrelser kvinnorna var invalda i, antingen som ordinarie eller som suppleant. Detta gör det 

lättare att svara på mitt syfte då det ger en översiktsbild av kvinnornas lokalpolitiska aktivitet 

samt vilken roll och ställning de hade. Texten kommer att granskas genom internalistiska 

ögon.17 Detta på grund av att det är politiska dokument där det både fanns en sekreterare och 

en justerare som skrev och kontrollerade dokumenten, så tolkningar kommer kunna göras ändå. 

Motionerna finns bevarade i tryckt form i Karlstads stadsfullmäktiges handlingar både på 

Karlstads universitetsbibliotek, kommunarkivet och i Värmlands Arkivcentrum. Handlingarna 

består utav två serier. Serie B vilken kommer först i handlingen består av alla protokoll från 

stadsfullmäktiges sammanträden under ett år. Vanligtvis brukade stadsfullmäktige genomföra 

ett möte i månaden med generellt undantag i januari och december då det mestadels förekom 

två möten på grund av att val till olika nämnder, styrelser, drätselkammare18 och 

stadsfullmäktige samt inledandet av det nya året. Andra delen av handlingarna, den del som 

kallas för serie A, består utav de inlämnade motionerna till stadsfullmäktige från ledamöterna. 

I samband med dessa så går det att finna utlåtande ifrån olika nämnder och styrelser vilka har 

granskat och diskuterat  motionen och sedan yrkat för bifall eller avslag på nästa 

stadsfullmäktigsammanträde. Vanligt förekommande är också att drätselkammaren yrkar bifall 

eller avslag.  

Det går även i serie A att finna förslag inkomna från olika styrelser eller nämnder när dessa 

hade förslag för förändring i Karlstad. Förslagen genomgick liknande process som motionerna 

gjorde med yrkande om bifall eller avslag från andra styrelser, nämnder samt drätselkammaren 

Det förekommer även förslag på förändringar i ärendena. Dessa kunde beröra både motioner 

samt de förslag som styrelser och nämnder lämnade in. 

                                                           
16 En matrikel är en förteckning över medlemmar I någon form av organisation. 
17 Med ett internalistiskt perspektiv  menas att jag inte lägger någon vikt på vem författaren var. Texten i säg är 
tillräcklig kontext. 
18 Drätselkammare är det samma som dagens kommunstyrelse. 
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Ett annat källmaterial som kommer att bearbetas i denna uppsats är de politiska matriklarna 

som finns på Karlstads kommunarkiv. I en politisk matrikel finner man uppgifter över vilka 

politiker som satt i vilka nämnder. På Karlstads kommunarkiv går det att finna matriklar som 

behandlar Stadsfullmäktige och deras nämnder, från sent 1800-tal fram till idag. Åren som 

behandlas i denna undersökning, 1910-1918, finns med där.  

Stadsfullmäktiges handlingar berör alla motioner, mötesprotokoll, yttranden och förslag med 

mera. I handlingarna finns det inte ett register över vilka ledamöter som har motionerat vilka 

motioner utan för att finna vilka motioner kvinnorna i stadsfullmäktige skrev så måste 

protokollen läsas. Därefter påbörjas en jakt i registret för att finna namnet på motionen.19 När 

motionen är funnen i registret så går det att hitta den i Serie A tillsammans med övriga 

utlåtande. Motionerna för varje kvinna kommer att redovisas i undersökningen. De redovisas 

på ett sätt så att det framgår vad varje motion ville genomföra och därmed går det att tolka vad 

ledamöterna anser vara viktiga frågor att behandla. Det kommer även framgå om motionerna 

bifölls eller avslogs. Det kommer också finnas möjlighet att undersöka om kvinnorna 

samarbetade samt hade liknande strävor. Resultatet diskuteras, analyseras och jämförs med 

tidigare forskning i slutsats och diskussion.  

Jag kommer även genom en översiktsläsning av matriklar kunna presentera i vilka nämnder 

som kvinnorna deltog i utöver stadsfullmäktige. Även dessa diskuteras och analyseras senare 

tillsammans med tidigare forsning i ett eget avsnitt i slutsats och diskussion. Analysen kommer 

att utföras genom att jämföra Karlstads kvinnors motioner och deltagande i stadsfullmäktige 

med bland annat Örebro. Om kvinnorna deltog i liknande nämnder och styrelser. Jag kommer 

även att försöka se om kvinnorna i Karlstads stadsfullmäktige inriktade sig mot liknande frågor, 

om kvinnorna hjälpes åt med motioner eller om de snarare var bisittare, endast en extra 

underskrift på motioner när stadsfullmäktiges manliga ledamöter lämnade in sina motioner. 

1.5 Källor och källdiskussion 

Källorna vilka används i denna uppsats är handlingar från Karlstads stadsfullmäktige mellan 

åren 1910-1919. Det är protokoll från sammanträden, motioner, utlåtande samt förslag från 

olika styrelser och nämnder. Som tidigare beskrivet söks handlingarna igenom för att finna 

motioner från de första kvinnorna som satt i Karlstads stadsfullmäktige för att senare granska 

och analysera dessa i senare avsnitt. Då jag har funnit likadana tryckta kopior på flera olika 

                                                           
19 Namnet behöver inte stämma överens med namnet på motionen i protokollet utan kan heta något helt 
annat. Endast fantasin kan lista ut vad motionen skulle kunna heta. 
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platser i Karlstad anser jag det troligt att detta är de riktiga handlingarna från Karlstads 

kommunfullmäktige. Eftersom källmaterialet från början bestod av handskrifter betyder det att 

texten har blivit redigerad och transkriberad till tryckt form under årens lopp. Möjligheten  kan 

delar av källmaterialet ha strukits från originalet. Detta förefaller inte så troligt då detta 

antagligen har skett för att bevara skrifterna och göra dem allmänna. Framförallt inte motioner 

som ansågs som viktiga för det kommunala arbetet.   

Handlingarna erbjuder ett rikt och tillgängligt källmaterial av formell karaktär. Protokollen ger 

alltså inte information om hur debatten i fullmäktige flöt eller vilka politiker som yttrade vad. 

Enda gången då möjlighet till personligåsikt från en ledamot framkommer är när hen har skrivit 

under en motion själv eller när det förekommer öppna omröstningar samt reservationer, något 

som också var viktiga opinionsyttringar. Detta sker dock endast i undantagsfall. Det sker vid 

flera tillfällen olika yttranden av ledamöter som anser antingen att förslaget ska bifallas eller 

avslås. Här går det också att utröna åsikter på individnivå. För att få ytterligare insikt om 

ledamöternas åsikter vid stadsfullmäktiges sammanträden skulle de lokala tidningarna kunna 

studeras. Men detta ligger utanför vad jag bedömer vara möjligt att klara av att göra inom den 

angivna tidsramen.  

En studie av protokollen och motionerna kommer således att endast ge en inblick i hur delar 

av kvinnornas politiska liv utspelade sig. Det kommer inte kunna ge en helhetsbild av de 

undersökta kvinnornas inflytande samt politiska engagemang vid den undersökta tiden. Detta 

hjälper uppsatsen att hålla sig inom de tidsbegränsningar och ramar i vilket en B-uppsats ska 

hålla sig.  

1.6 Bakgrund 

1.6.1 Ett samhälle i förändring 

För att förstå i vilken miljö som de första kvinnorna arbetade i kommer här en beskrivning över 

hur kommun och stadsfullmäktigehar utvecklats från mitten av 1800-talet till 1900-talet andra 

hälft. Här beskrivs också förhållanden i Sverige i början av 1900-talet.  

1862 påbörjades omvandlingen av de gamla socknarna och det kom en  kommunalförordning 

som förändrade hur landsbygden styrdes och organiserades. Socknarna blev underlag för de 

nya landskommunerna där ansvaret delades mellan landskommunen och församlingen. 

Landskommunernas uppgift blev att sköta de borgerliga frågorna, medan församlingen fick i 

uppgift att sköta de kyrkliga uppgifterna samt bedriva folkundervisning. I samband med 
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omvandlingen skapades det cirka tvåtusen femhundra landskommuner.20 Städerna blev mer 

perifert berörda av kommunreformen då de redan var avskilda från landsbygden. I städerna 

blev Stadsfullmäktige det beslutande organet. Det fanns också en drätselkammare där stadens 

finanser och fastigheter förvaltades. Eftersom de flesta ärenden på något sätt hade med 

ekonomi att göra så passerade så gott som alla ärenden igenom drätselkammaren. Detta 

resulterade så småningom i att drätselkammaren blev stadens indirekt styrande organ under 

senare delen av 1800-talet. 

I Karlstad samt i andra orter med en befolkning som översteg tretusen människor blev 

stadsfullmäktige under senare delen av 1800-talet det styrande organet, i städer med färre 

invånare använde man sig av rådstuga.21  Lagstiftningen om att stadsfullmäktige skulle vara 

det styrande organet kom inte fören 1955 men då hade alla städer redan infört en 

stadsfullmäktig.22 Landskommuner och stadsfullmäktige har senare slagits ihop i omgångar 

under 1900-talet. Mellan åren 1863 och 1951 skedde dock en begränsad förändring i den 

kommunala indelningen. Först med storkommunreformen 1952 så reducerades antalet 

kommuner från 2498 till 1037 stycken23  Idag är alla städer och orter indelade i kommuner som 

har en egen kommunfullmäktige.  

Det svenska samhället i början 1900-talet var fortfarande ett patriarkatiskt samhälle som 

präglades av stora klasskillnader mellan fattig och rik samt kvinna och man. Sjuttiofem procent 

av alla människor bodde ute på landsbygden men sakta under 1900-talets första hälft skedde 

en urbanisering. Flickor från landsbygden sökte sig in till städerna för att arbeta inom mejeri, 

bryggeri, tvätteri med mera industrin. Idealet vid denna tid var fortfarande att se mannen som 

familjeförsörjaren och  kvinnan som skötare av barn och hushåll. Kvinnor som sökte efter 

arbete och en möjlighet till egen försörjning samt kvinnor vars man inte tjänade tillräckligt för 

en familjeförsörjning möttes av ett motstånd där de exempelvis inte fick arbeta under nattetid 

eller under jord. Kvinnor fick inte heller arbeta nära inpå barnafödelse. 24 

                                                           
20 Nationalencyklopedin, kommun. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommun (hämtad 2016-
02-17) 
21 Wångmar, Erik (2005) Att skriva stads- och kommunhistoria: en handledning för forskning med stads- och 
kommunhistoriskt källmaterial. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet s. 65 
22Nationalencyklopedin, stadsfullmäktige.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stadsfullmäktige(h
ämtad 2016-02-23) 
23 Wångmar, Erik (2005) s.45-48 
24Nationalencyklopedin, kvinnoarbete.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnoarbete(hämta
d 2016-03-03) 
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Under 1910-talet satt det som mest fyra kvinnor i Karlstads stadsfullmäktige. Dessa fyra 

kvinnor utgjorde elva procent av utav det totala antalet ledamöter vilket skiljde sig ifrån andra 

delar av Sverige. I andra Svenska städer uppnåddes inte ett sådant högt medlemsantal förrän 

efter det första demokratiska valet 1919. Efter valet 1919 så tillträdde sex stycken kvinnor 

stadsfullmäktige och innehöll där med 17 procent av platserna, nästan det dubbla jämfört med 

övriga städer och köpingar25 Detta gjorde Karlstad till en ganska jämställd under 1910-talet. 

Från och med att kvinnor får lov att sitta med i politiska organ så tar de också plats i de politiska 

organen. Alma Andersson finns bland annat med som ledamot i nämnder innan hon tar plats i 

fullmäktige. 

En stor anledning till det höga antalet politisk aktiva kvinnor är Gerda Hellberg. Hon var tidvis 

ordförande i föreningen för politisk rösträtt i Karlstad samtidigt som hennes make Mauritz 

Hellberg var chefredaktör på Karlstads-Tidningen, vilket var en framträdande tidning vid 

sekelskiftet 1900 och en stark liberal röst ut i samhället, både i Karlstad som i resten av Sverige. 

Tidningen var en av de mest rösträttsvänliga tidningarna i hela Sverige och hade tagit ställning 

för en allmän rösträtt för både män och kvinnor i början av 1890-talet.26 Karlstads-Tidningen 

blev under Mauritz Hellbergs ledning en av Sveriges mest berömda landsortstidningar som ofta 

citerades i den allmänna debatten. Mauritz grundade även Karlstads liberala valmansförening 

1897 för att elda på valrörelserna.27 Paret Hellbergs arbete, tillsammans med många andra 

människor, både i medier och i valmansföreningar skapade för sin tid en mer jämställd miljö 

som såg mer positivt på kvinnligrösträtt. Något som bidrog till ett högt deltagande av kvinnor 

i politiska organ i början av 1900-talet. En annan aktiv tidning i Karlstad runt sekelskiftet var 

NWT som oftast stod på andra sidan i kvinnofrågan jämfört med vad Karlstad-Tidningen 

gjorde. NWT hade dock inte lika stort nationellt inflytande som Karlstad-Tidningen.28 

1.6.2 Karlstad 

Karlstad orsakades av en stor brand 1865. Resultatet blev att nästan hela staden brann ner och 

endast ett fåtal viktiga hus, exempelvis biskopshuset, gymnasiehuset och fängelset, återstod 

när röken skingrades den 3 juli. Under de år som följde branden sjönk stadens befolkning då 

framförallt barn och gamla flyttades ut för att kunna bli ordentligt omhändertagna. 

                                                           
25 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.183 
26 Florin, Christina (2007) s.87 
27 Moberg, Ove (red.) (1983). Karlstads historia. D. 4, Karlstad under fyra sekler : sammanfattning av delarna I-
III : utvecklingen efter 1950. Karlstad: Kommunfullmäktige s.127 
28 Moberg, Ove (red.) (1983) s. 125ff 
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Befolkningen låg då på ca 5000 personer. Vid 1900-talets början hade befolkningen i Karlstad 

mer än fördubblats och 1910 låg befolkningen på ca 17000 människor. Tio år efter det så hade 

befolkningen ökat ytterligare med två tusen människor och låg då på ca 19000 människor.29 

Näringslivet i Karlstad upplevde skiftande konjunktur efter branden där olika depressioner 

resulterade i att näringslivet fick omstrukturera sig. Facit blev att industrin i Karlstad innehöll 

en variation av stora och små företag. Karlstad blev tack vare ångkraftens intåg på 

kommunikationsmarknaden ett handelsområde att räkna med. Både via järnväg samt 

utbyggandet av hamnen med sjöfartstrafik. 30  

Det högsta styrande organet i Karlstad var stadsfullmäktige. Olika organisationer kunde genom 

ledamöter få upp motioner i stadsfullmäktige. Här skickade stadsfullmäktige vidare motionen 

till olika styrelser och nämnder för att utreda motionen samt för att få anvisningar om motionen 

skulle bifallas eller avslås. Därefter fick ledamöterna i stadsfullmäktige yttra sig för eller emot 

varefter en votering skedde. Efter voteringen skickades beslutet ut för att verkställas. Det fanns 

flera olika nämnder och styrelser. Den mäktigaste av dessa var drätselkammaren där alla 

ekonomiska ärenden gick igenom.31 Andra organ i Karlstad var beredningsutskottet, 

fattigvårdsstyrelsen, hälsovårdsnämnden, hamnstyrelsen, brandstyrelsen och flickskolestyrelse 

med flera. Som tidigare sagt så var drätselkammaren det organ som hade störst inflytande efter 

stadsfullmäktige, drätselkammaren kom även med tiden att bli det mäktigaste organet. Ett annat 

viktigt organ var också fattigvårdsstyrelsen vilket alla städer enligt lag skulle ha från 1871.32 

Många av styrelserna och nämnderna hade inte så breda ansvarområden och hade härmed inte 

heller lika stort inflytande. I städerna fanns det också statliga organ som mellan åren 1865-

1950 tappade allt mer inflytande, det var magistraten33 och länsstyrelsen. Övergången från 

statligt styrande till ett regionalt styrande var inte helt smärtfri då det i slutet av 1800-talet 

kunde ske att landshövdingen fortfarande lade sig i stadsfullmäktiges och drätselkammens 

arbete.34 

1.6.3 Vägen till stadsfullmäktige och kvinnlig rösträtt 

Allmän och lika rösträtt var ingen självklarhet för människorna i början på 1900-talet på det 

sätt som det är för människor idag. Rösträtt grundade sig länge på skattelängden vilket 

                                                           
29 Moberg, Ove (red.) (1983).  s.105-109 
30 Moberg, Ove (red.) (1983). s.125f 
31 Vilket var så gått som alla ärenden då då nästan alla hade med pengar att göra. 
32 Wångmar, Erik (2005) s.154 
33 Nationalencyklopedin, magistrat.http ://www.ne.se (hämtad 2016-02-25) 
34 Moberg, Ove (red.) (1983) s.130ff 
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resulterade i att makten i socknarna lades på ett fåtal rika män. Ibland gavs makten till en enda 

förmögen person som kunde styra och bestämma i hela socknen. I början av 1900-talet, runt 

1904, så hade endast 16,7% av alla vuxna personer rösträtt. I rösträttsreformen från 1907-09 

fick personer på landsbygden endast inneha fyrtio röster. I städerna fick en och samma person 

endast inneha en tjugondel av alla röster i en valkrets. Genom rösträttsreformen 1907 så införs 

en proportionell valmetod och man skiljer på kommunal rösträtt och den ”politiska” rösträtten, 

vilket var rösträtten till riksdagen. Dock var rösträtten fortfarande bunden till den inkomst som 

människorna tjänande.35 

Den kvinnliga rösträttskampen tog sin början 1902 då Borgmästare Carl Lindgren drev en 

motion om att kvinnlig rösträtt bör utredas i riksdagen. Det blev ingen åtgärd och mellan åren 

1902-1909 lades flera motioner med lösningar på rösträttsfrågan fram men de fick ingen 

genomslagskraft. Det kom en utredning mellan åren 1906-12 som kom fram till att det inte 

spelade någon roll om kvinnor hade eller inte hade rösträtt för familjebildning, nativitet och 

maktbalans mellan könen. I samband med den tidigare nämnda reformen angående 

proportionell valmetod och mäns allmänna rösträtt fick gifta kvinnor med debetsedel 

kommunal rösträtt, ogifta kvinnor med inkomst hade fått kommunalrösträtt redan 1862. 

Utvecklingen skedde gradvis samtidigt som fler och fler partier benämnde frågan i sina 

partiprogram och 1909 går en partimotion från Liberalerna igenom första kammaren men får 

avslag i andra36. 1909 blir utöver det år då partimotionen kom från liberalerna, det år som 

kvinnor görs valbara till kommunfullmäktige och stadsfullmäktige och redan 1910 väljs Anna 

Ljungkvist in i Karlstads stadsfullmäktige. 

1.6.4 Anna Ljungkvist, den första kvinnan i stadsfullmäktige. 

När Anna Ljungkvist väljs till stadsfullmäktige 1910 så är hon en utav 289 kvinnliga 

stadsfullmäktigeledamöter i landet. Det var nio procent utav det totala antalet ledamöter i 

Sverige. Under 1910-talet så ökade antalet kvinnliga ledamöter snabbt men redan under 

årtiondet efter så började det sjunka och 1926 är Sverige tillbaka på de nivåer som gällde före 

1919. I Karlstad blev 1923 endast en kvinna invald i stadsfullmäktige.37 Anna Maria Ljungkvist 

föddes i Husaby församling38 den 4 februari 1872. Hon var det tredje barnet till skräddaren 

                                                           
35 Wångmar, Erik (2005) s.45-48 s.65 
36 Sverige hade vid 1900-talets början ett tvåkammarsystem, till skillnad från dagens riksdag med en kammare, 
där den andra kammaren kunde avslå första kammarens beslut. 
37 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.182ff 
38 Husby församling är lokaliserad i Skaraborgs län. 
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Peter Ljungkvist och Emma Kristina Broberg. Efter att Ljungkvist hade studerat klart på 

folkskoleseminariet samt genomfört en kortare tjänstgöring i Visby flyttade Ljungkvist till 

Karlstad 1897. Där började hon arbeta som folkskollärarinna något som hon gjorde ända till 

pensionsålder. Utöver att arbeta som lärarinna så var Ljungkvist aktiv inom flera olika 

föreningar och organisationer. Bland annat var hon aktiv inom församlingslivet, 

rösträttsrörelsen samt diverse kvinno- och nykterhetsrörelser så som KFUK och Vita bandet. I 

Vita bandet var Ljungkvist också ordförande i flera år. Samma nykterhetsförening, vilken 

Ljungkvist var medlem i redan från start, hade som inskrivet mål att få nykterhetsvänner 

invalda i fullmäktige. 1910 valdes Anna Ljungkvist in i stadsfullmäktige genom gruppen 

sparsamhet, nykterhet- och reformvänner. Som ledamot satt Anna Ljungkvist till 1917 då hon  

avsa sig sitt ledamotskap på grund av sjukdom. Hon hade då bidragit till fullmäktige med 12 

motioner. Ljungkvist dog på midsommardagen 1950. Hon blev 72 år gammal.39 

Under sina sju år i stadsfullmäktige väckte Anna Ljungkvist tolv motioner. Dessa berörde flera 

olika områden. Nu beskrivs de motioner som inte berörde de andra kvinnorna i 

stadsfullmäktige. Motionerna som de var med på beskrivs senare i undersökningskapitlet. 

Anna lämnade in motioner som berörde det sociala området. Hennes första motion,1912, gick 

via henne från Vita Bandet. Föreningen ansökte om pengar för nykterhetsfrämjande arbete, 

denna motion fick bifall. 1912 ville Ljungkvist ge arbetarna i staden betald semester. Denna 

motion togs inte upp i fullmäktige fören långt senare, 1917, och blev då avslagen. 1913 ville 

Ljungkvist inrätta en husmodersskola med barnavård för unga flickor. Motionen resulterade i 

en kommitté där Ljungkvist själv ingick. Liknande ville Ljungkvist 1914 öppna ett centralhem 

för ensamstående kroppsarbetsskor40. De lokaler där hemmet skulle öppnas gick till annan 

verksamhet. Ljungkvist lämnade även in en motion tillsammans med flera andra motionärer 

rörande tobaksmissbruket hos unga, motionärerna ville stoppa försäljningen. Denna motion 

bifölls av fullmäktige. Anna Ljungkvist sista motion handlade om att två sjuksköterskor skulle 

erhålla var sin telefon. Något som stadsfullmäktige införskaffade år sjuksköterskorna.41 

En motion som Anna Ljungkvist väckte rörde natur och djurliv. Anna ville 1914 få 

Lambergsskogen fridlyst. Här nådde hon viss framgång då drätselkammaren fick utse en person 

som skulle förhindra att skogen utsattes för vidare skada.42 

                                                           
39 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.182ff. 
40 Kvinnor som arbetade med kroppen. 
41 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.185-197. 
42 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.189. 
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Ljungkvist lämnade även in motioner som berörde internt arbete. 1912 handlade en om att  

fullmäktige skulle få bättre kontakt med kommittéerna i staden genom årliga rapporter från 

kommittéerna. Detta gillades av fullmäktige och bifölls. Anna Ljungkvists femte motion rörde 

också internt arbete då hon ville förflytta fullmäktiges första årliga möte något som avslogs 

med stor majoritet.43 

1.6.5 Gerda Hallberg 

Gerda Hellberg var en rösträttsaktivist som var född Lundgren. Länge var hon till största del 

mest känd för eftervärlden som fru till Karlstads tidningsman Mauritz Hellberg. Han som var 

chefredaktör på den då nationellt lästa Karlstad Tidningen och en vän till Gustav Fröding. 

Gerda Hellberg, född Lundgren, föddes i Trosa och var dotter till en grosshandlare44. Gerda 

Hellberg gick flickskola i Stockholm och började därefter studera i Uppsala där hon studerade 

moderna språk. I Uppsala tillhörde Gerda den första generationen av kvinnor som strävade 

efter en högre universitetsutbildning. Något som inte var lätt då kvinnorna fick uthärda 

diskriminering på studentnationerna, i de akademiska ceremonierna samt i lärosalar och 

laboratorier. Hon var även med och grundade Uppsala kvinnliga studentförening 1892. I 

Uppsala träffar Gerda, Mauritz Hellberg som hon gifter sig med och paret flyttar till Karlstad. 

I Karlstad blir Hellberg ledare i en av Karlstads rösträttsföreningar nämligen föreningen för 

politisk rösträtt i Karlstad. Där var hon en uppskattad talare och föreningen var en av landets 

mest aktiva rösträttsföreningar. Hellberg hjälpte även sin man på tidningen och låg bakom flera 

ämnesval till makens ledarartiklar som han skrev i Karlstads-Tidningen.45 Hon blir invald i 

Karlstads stadsfullmäktige 1912 och satt där ända till 1923 då antalet kvinnor i fullmäktige 

drastiskt minskade och endast en kvinna valdes in.46 

 

 

  

                                                           
43 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.186-189. 
44 Är en person som sysslar med grosshandel där man skickar ut stora partier av sammanställda varor. De 
sysslar även med transport och lagring. 
45 Florin, Christina (2007). Kvinnor får röst kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. 

Enskede: TPB s.81-87 

46 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.183f 
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2. Undersökning 

I det här avsnittet redovisas resultatet av undersökningen berörande motionerna framställdes 

av ledamöterna Gerda Hellberg, åkeriägare Alma Andersson och skolföreståndarinnan Anna 

Danielsson. I detta kapitel kommer även en redogörelse över vilka nämnder och styrelser som 

stadsfullmäktiges kvinnor var invalda i mellan åren 1911-1918, både som ordinarie ledamot så 

som suppleant. Med det räknar jag alltså också in den första kvinnan Annan Ljungkvist. 

2.1 Nämnder och styrelser 

I Karlstads politiska matriklar finns en redovisning över vilka ledamöter som varit invalda 

antingen som ordinarie medlem eller som suppleant. I detta material finns det många fler 

kvinnor än vilka den här studien ämnar undersöka. Dessa kvinnor är alltså invalda i olika 

nämnder och styrelser och inte i stadsfullmäktige. Kvinnorna som var invalda i Karlstads 

stadsfullmäktige deltog även i olika nämnder styrelser. 

Tabell 1. Antal nämnder kvinnor i stadsfullmäktige var invalda i under perioden 1911-1918 i Karlstad, 

både som ledamöter och suppleanter. 

Källa: Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och 

delegationer i staden Karlstad år 1911-1920, Karlstad 1920 

 

Börja man med Anna Ljungkvist som valdes in 1910, går det i hennes fall att se i diagrammet 

att hon inte deltog i några nämnder utan endast var invald i stadsfullmäktige. Det är först 1913 

som Ljungkvist blir invald i något utöver stadsfullmäktige. Hon blir då invald som suppleant 

Kommitten för uppgörande av förslag till nya ordningsföreskrifter för detaljhandeln med 

brännvin och andra spirituösa drycker här i staden.47 Anna Ljungkvist sitter i denna kommitté 

till denna studies slut nämligen 1918. Om hon fortsätter att vara invald i denna kommitté 

framgår inte i denna studie 

Ljungkvist blir 1914  invald i Kommittén för behandling av frågan om inrättande av en 

husmoderskola här i staden. Denna kommitté hade blivit tillsatt redan 1913 och Ljungkvist 

                                                           
47 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i 
staden Karlstad år 1913, Karlstad 1913 s.35 

 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 

A.Ljungkvist 0 0 1 2 2 2 2 1 

G.Hellberg 0 1 1 2 2 1 2 3 

A.Andersson 1 0 1 2 3 3 4 2 

A.Danielsson 0 0 0 0 0 0 0 0 
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blev invald som ordinarie ledamot.48 I denna kommitté sitter Ljungkvist fram till 1917 och hon 

behöll sin position som ordinarie ledamot. 

Gerda Hellberg kommer att under denna studies undersöknings tid också vara invalda i flera 

nämnder och styrelser. Den första av dessa grupper hon valdes in i är Folkskolestyrelsen 1912, 

hon valdes in som suppleant.49 Året därefter blev hon invald som ordinarie ledamot i samma 

styrelse en post som hon satt på i ett år  innan hon återgick till att vara suppleant. Suppleant i 

folkskolestyrelsen är Gerda Hellberg i alla fall fram till denna studies undersökningsperiods 

slut med undantag av 1916 då hon inte är med alls. 1914 utökar Gerda Hellberg sitt deltagande 

då hon blev invald som suppleant i Kommittén för uppförande av stadens tjänstemän och 

betjänte samt av stadens tjänst anställde arbetare.50  Gerda Hellberg var ledamot i denna 

kommitté fram till 1917.    

Under de sista två undersökningsåren för denna studie satt Hellberg med i tre stycken nämnder 

och styrelser. Det är dels den tidigare nämnda Folkskolestyrelsen men också 

Barnavårdsnämnden och Nykterhetsnämnden. I båda två nämnderna satt Gerda Hellberg med 

som ordinarie ledamot.  

När Alva Andersson blev invald i stadsfullmäktige 1914 var hon redan aktiv i andra politiska 

organ i Karlstad. 1911 satt Andersson med som suppleant i Saluhallstyrelsen. I denna styrelse 

satt hon med under 1911 samt mellan åren 1913-1918, vilket är till undersökningens slutår. 

Alva Andersson dyker också upp i matriklarna 1913, då invald i fattigvårdsstyrelsen. Här finns 

hon med i matriklarna under alla de undersökta åren, alltid som suppleant.51 

Under 1915 så satt Alma Andersson med i fyra stycken organ utöver stadsfullmäktige. Utöver 

de tidigare nämnda så satt hon som suppleant i Stadens arbetslöshets- och hjälpkommitté.52 I 

denna satt Alma med under hela den undersökta perioden. I nykterhetsnämnden satt Andersson 

                                                           
48 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1914, Karlstad 1914 s.39 
49 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1912, Karlstad 1912 s.20 
50 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1914, Karlstad 1914 s.29 
51 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1913, Karlstad 19013 s.6 
52 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1915, Karlstad 1915 s.5 resp. s38 
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med som suppleant 1917.53 Anna Danielsson fanns inte med och matriklarna och satt således 

endast i Stadsfullmäktige. 

2.2 Motioner 

I avsnittet om motioner kommer motionerna väckta av kvinnorna Gerda Hellberg, Alma 

Andersson och Alma Danielsson att redogöras. Dessa har blivit funna i Handlingarna för 

Karlstads stadsfullmäktiges. Det redogörs också för hur många motioner kvinnorna väckte år 

för år. Den redogörelsen innehåller även det antal motioner som Anna Ljungkvist väckte i 

stadsfullmäktige. 

Tabell 2. Antal motioner framlagda av kvinnliga ledamöter i Karlstad mellan åren 1911-1918.  

 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 

A.Ljungkvist 0 354 2 3 3 1 0 Ej 
verksam 

G.Hellberg Ej 
verksam 

Ej 
verksam 
(invald) 

0 1 2 0 1 1 

A.Andersson Ej 
verksam 

Ej 
verksam 

Ej 
verksam 

Ej 
verksam 
(invald) 

1 1 0 0 

A.Danielsson Ej 
verksam 

Ej 
verksam 

Ej 
verksam 

Ej 
verksam 

Ej 
verksam 

Ej 
verksam 
(invald) 

1 0 

Källa: Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar 1911-1918 

 

2.2.1 Gerda Hellbergs motioner  

Gerda Hellbergs första motion till Karlstads stadsfullmäktige handlar om ”vidtagande av 

åtgärder för effektiva inskränkningar i rusdrycksförsäljningen”55 och gick igenom den 

sjuttonde december 1914.  Gerda Hellberg var inte ensam med att väcka denna motion utan var 

en av tjugoen ledamöter vilka har undertecknat motionen, Anna Ljungkvist var också en av 

ledamöterna som undertecknade. I motionen står det att den har väckts utav Herr E. V. Gelins 

med flera.  

                                                           
53 Förtäckning öfver ledamöter, tjänstemän och betjänte uti kommunala styrelser och delegationer i staden 
Karlstad år 1917, Karlstad 1917 s.38 
54 En av motionerna behandlades långt senare. Inte fören 1917. Detta var efter Ljungkvist frånträde från 
stadsfullmäktige. 
55 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1914, Serie A nr. 15, s.55 
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Motionen väcktes på grund av att första världskrigets påverkade Karlstads arbetsmarknad och 

livsmedelsförsörjning. Karlstad hade därför genomfört en del insatser för att hindra 

arbetslösheten och att människor skulle gå hungriga. I motionen ville ledamöterna förhindra 

att de få tillgångar som människor i Karlstad hade skulle gå till alkohol. Därför föreslog de 

inskränkningar på rusdrycksförsäljningen56 vilket enligt dem skulle minska konsumtionen av 

alkohol i Sverige. Motionärerna ville att stadsfullmäktige skulle sända en formell begäran till 

Kungl. Maj:t om att Sverige behövde införa begränsningar för alkohol. Beredningsutskottet 

yttrade bifall för motionen så länge den inte menade en total begränsning utan endast en 

nerskärning. Stadsfullmäktiges gick med på detta och omröstning slutade tjugosex för, två 

mot.57 

Gerda Hellbergs andra motion berörde flera andra motionärer, nämligen tolv stycken, varav 

Anna Ljungkvist var en av ledamöterna. Motionen skrevs under lämnades in till 

stadsfullmäktige i november 1915. Motionen framställdes utav två nyckterhetskommittéer, 

Karlstads nykterhetsföreningars centralkommitté samt Karlstads kristliga 

nykterhetslokalkommitté, och kom med förslag på inrättandet av en nykterhetsnämnd för 

Karlstad. Motionärerna tyckte att en nykterhetsnämnd skulle införas då Sverige snart skulle 

införa en lag om behandling av alkoholister och eftersom antalet alkoholister enligt motionen 

var större i Karlstad än andra i jämstora städer i Sverige så skulle fattigvårdsstyrelsen inte klara 

av uppgiften. Det behövdes således en nykterhetsnämnd som kunde övervaka arbetet med 

behandlingen av alkoholister samt annat rörande nykterhetsfrämjandet. Kommittéerna 

argumenterade att deras motion borde få bifall eftersom de företrädde tillsammans tretusen 

medlemmar samt att stadsfullmäktige i Köping hade infört en nykterhetsnämnd.58 

Stadsfullmäktige biföll motionen och en nykterhetsnämnd uppfördes och påbörjade sitt arbete 

under 1916. 

De enda motionen som Gerda Hellberg själv väckte hos stadsfullmäktige mellan hennes 

invalda år 1912 och 1918 väcktes den artonde april 1918. Denna motion handlade om 

iståndsättandet av Murare-gatan och kom från H. B. Sjögrens med flera. Denna motion har inte 

varit möjlig att finna i Stadsfullmäktiges i Karlstad Handlingar. Inte ens under senare år.59 

 

                                                           
56 Ordet som ändvänds I motionen och betyder alkoholförsäljning. 
57 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1914 Serie A nr. 15, s.55ff 
58 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1915 Serie A nr. 2, s17ff 
59 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1918 Serie B  
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2.2.2 Alma Anderssons motion 

1916 i september så lämnade Alma Andersson in en motion angående ”lastkaj vid västra 

järnvägsstationen med mera”60 där Andersson stöttade ett förslag lagt av K. D. Stenström samt 

Karlstads Expressbyrås Otto Pettersson. Man ville att stadsfullmäktige skulle kontakta statens 

järnvägar för att förbättra skicket av lastkajen samt låta bygga en körväg under järnvägsspåret, 

något som hade varit på tal en längre tid enligt motionen. De som låg bakom motionen ansåg 

att det fanns en fara för både människor och djur vilka befann sig vid närheten av lastkajen och 

att de hade en folkopinion med sig i detta då det skall ha förekommit en del klagomål genom 

medier. Något som Karlstads järnvägsstyrelse hade struntat i.61 

Denna motion bifölls inte utav stadsfullmäktige då man gick på drätselkammaren och 

beredningsutskottets linje. Dessa menade att det under en tid hade förts diskussioner med 

kunglig järnvägsstyrelse som såg ut att närma sig en lösning. Därmed skulle de problem som 

motionen tog upp snart åtgärdas. Samtidigt  ansåg Drätselkammaren att lastkajen redan var 

renoverad. 62 

2.2.3 Gemensamma motioner 

Från och med att Anna Danielsson kommer med i Karlstads stadsfullmäktige, 1916, till det att 

hon slutar 1918, var hon med och lämnade in en motion. Motionen lämnade hon in med de 

andra kvinnliga ledamöterna i Karlstad. Resterande kvinnor lämnade samtliga också in 

motioner där andra ledamöter i stadsfullmäktige deltog. 

Den första av dessa motioner väcktes utav Alma Andersson, Anna Ljungkvist och Gerda 

Hellberg den tjugoförsta januari 1915.63  Motionen handlade om ”Kvinnors Uppbåd” vilket var 

en hjälpförening för arbetslösa kvinnor som gav kvinnor olika typer av enkla jobb exempelvis 

sömmerska. Arbetslösheten hade ökat på grund av att första världskriget pågick vilket ledde 

till en lågkonjektur i Karlstad. Detta resulterade bland annat i att flera av de välbärgade 

familjerna i staden blev tvungna att säga upp sin hemhjälp vilket var ett vanligt kvinnoyrke. 

Därför äskade Kvinnornas uppbåd genom ledamöterna tusen kronor från stadsfullmäktige. 

Föreningen hade vid motionens inskickning redan, enligt dem, hjälpt 52 kvinnor att få jobb. 

                                                           
60 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1916 Serie B §115 
61 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1916 Serie A N:o 7 s.19f 
62 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1916 Serie A N:o 7 s.19f 
63 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1915 Serie B s.5 §18 
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Motionen gick vidare för behandling i drätselkammaren och beredningsutskottet där man satte 

sig på tvären mot detta förslag. Drätselkammaren ansåg att det inte alls var någon ovanlig 

arbetsmarknad i Karlstad. De påstod att endast två kvinnor anmält sig till  kommunens arbets- 

och hjälpkommitté. Drätselkammaren ville även peka på att det fanns en fara i att dela ut pengar 

till föreningar. Om man delar ut till en så kommer alla vilja ha menade Drätselkammaren. 

Därför skulle motionen avslås. Resultatet blev en kompromiss där de tusen kronorna, den 

summa som motionen hade yrkat till kvinnors uppbåd, skulle läggas i Karlstads arbets- och 

hjälpkommitté. Detta innebar att kvinnor kunde utnyttja pengarna samtidigt som Karlstad hade 

fortsatt kontroll över anslaget. 64 

1917 så väckte Anna Danielsson och Gerda Hellberg en motion där de ville förändra 

handarbetslärarinnors och lärarinnorna i huslig ekonomis löner. Detta genom att höja det 

kristidstillägg som lärarinnorna hade blivit beviljade på hundra kronor till två hundra kronor. 

Lärarinnorna skrev att deras löner låg under det generella genomsnittet bland lärare. Både bland 

samma typ av lärare som andra ämneskategorier. Den redan låga lönenivån plus den svåra tiden 

de levde i, under första världskriget, gjorde att pengarna inte räckte till vilket fick lärarinnorna 

att be stadsfullmäktige, genom Anna Danielsson och Gerda Hellberg, om en höjning av 

kristidstillägget. Både i Drätselkammaren och i Beredningsutskottet ansåg man begäran rimlig 

och yrkade sig för bifall. Beslutet om ett höjt kristillägg för handarbetslärarinnor och lärarinnor 

i huslig ekonomis genomfördes den artonde oktober 1917 

2.3 Motioners inriktning 

I denna del presenteras en tabell över vilken inriktning de olika motionerna hade. Motionerna 

delades in i nykterhet, stadsunderhåll, fattigvård, skola och social. 

Antal inlämnade motioner per inriktning i Karlstad mellan åren 1911-1918. 

 

Källa: Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar 1911-1918. 

 

 

                                                           
64 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1915 Serie A N:o 3 s.18f 

 Nykterhet: Stadsunderhåll: Fattigvård: Skola: Social:  

Motioner: 2 2 1 1 5  
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2.4 De kvinnliga ledamöternas rörelse- och partibakgrund  

När det gäller vilka organisationer, föreningar eller partier som de kvinnliga 

stadsfullmäktigeledamöterna  blev invalda för har det inte gått att få upplysningar för alla 

kvinnor. Det har endast gått att finna för två nämligen Anna Ljungkvist och Gerda Hellberg. 

Dessa upplysningar har funnits i Stadsfullmäktiges i Karlstads Handlingar men på grund av att 

handlingarna har sett olika ut för olika år så har det inte varit utskrivet i alla protokoll. Anna 

Ljungkvist blev år 1910 invald för gruppen Sparsamhet-, Nykterhets- och Reformvänner. 

Gerda Hellberg kom med i stadsfullmäktige två år efter Anna Ljungkvist och blev då invald 

för gruppen Sparsamhets-, Nykterhets- och Reformvänner. De blev således invalda utav samma 

grupp.65 

  

                                                           
65 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar, 1910 resp. 1912 
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3. Slutsats och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera kvinnors inträde i Karlstads kommunalpolitiska 

institutioner och dess påverkan på den förda politiken. Uppsatsen ville också finna svar på 

vilken organisationsbakgrund dessa kvinnor hade. Svaret skulle finnas genom att titta på vilka 

nämnder kvinnorna var invalda i. Vilken typ av motioner kvinnorna presenterade samt om det 

gick att se en koppling mellan organisationsbakgrund och agerande i fullmäktige. 

3.1 Nämnder och styrelser 

Undersökningen visar ett ökat deltagande i nämnder. 1911 är Alva Andersson den enda 

ledamoten, då ej invald i stadsfullmäktige, som sitter med i något nämnd men med tiden sker 

en ökning av antalet nämnder kvinnorna deltog i. Kvinnorna sitter med både som ordinarie och 

suppleant, ordinarie ledamöter är kvinnorna framförallt i nämnder som behandlade sociala 

förhållanden. En kvinna sitter anmärkningsvärt nog inte med i någon nämnd under sin tid i 

stadsfullmäktige, nämligen Anna Danielsson. Varför hon inte sitter med i någon nämnd 

förklaras inte i denna undersökning och det går endast att spekulera kring. Möjligen kan det 

förklaras med hjälp av Björk som visar att rösträttsorganisationerna bevakade stadsfullmäktige 

och arbetade för att ersätta kvinnor med kvinnor.66 När Anna Ljungkvist 1917 avsäger sig 

posten som ledamot i stadsfullmäktige på grund av sjukdom, något Räftegård bekräftar i sin 

artikel, hade Danielsson endast varit invald i stadsfullmäktige i ett år. Möjligen valdes 

Danielsson in för att behålla det för 1910-talet höga antalet kvinnor i stadsfullmäktig uppe. 

Rösträttsorganisationerna såg vinning i att ha så många kvinnor med som möjligt.67  

I undersökningen tydliggörs att kvinnorna aldrig tar plats i Drätselkammaren. Kvinnor släpps 

inte in där de kan ha som störst påverkan, utöver fullmäktige, utan blir överlag invalda i 

nämnder med mindre inflytande. Fattigvårdsstyrelsen och Folkskolestyrelsen vilket Hellberg 

och Andersson sitter med i som suppleanter har ett relativt högt inflytande men det blir tydligt, 

när man endast tittar på matriklar och motioner, att kvinnor stängdes ute från styrelserna med 

högst inflytande. Kvinnorna i Karlstad finner vi framförallt i nämnder som är inriktade på 

sociala frågor. Exempel här är nykterhetsnämnden, fattigvårdsnämnden och folkskolestyrelsen 

vilket även liknar de förhållanden som Björk beskriver  i Örebro.68 Vi kan alltså genom denna 

                                                           
66 Björk, Gunnela (1999) s.97 
67 Fjellborg, Lena & Räftegård, Jon (2012) s.182 
68 Björk, Gunnela (1999) s.101 
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undersökning delvis69 bekräfta Bengtssons teorier om horisontella och hierarkiska 

könsmönster på grund av kvinnorna var invalda i social inriktade nämnder samt att kvinnor 

inte representerades i de mäktigaste nämnderna.70 Undersökningen visade att Anna Ljungkvist 

inte satt med i någon nämnd under sina tre första år i stadsfullmäktige. I materialet som har 

undersöks går det ej att finna något svar på varför Anna Ljungkvist endast sitter med i 

stadsfullmäktige och inte i någon nämnd. 

3.2 Motioner 

Sammanlagt sätter Hellberg, Andersson och Danielsson sin namnteckning på 8 motioner vilket 

inte är i närheten av vad Anna Ljungkvist gjorde under sin tid i fullmäktige. För Hellbergs del  

beror det ej på att hon var ineffektiv eftersom hon samtidigt som hon satt i fullmäktige, arbetade 

för allmän rösträtt i Sverige och hade hand om ett hushåll. Gerda Hellberg bör därför ha haft 

fullt upp.71 Svårare blir det att spekulera om Danielsson och Andersson då bakgrundsfakta har 

varit svårt att hitta, men en av anledningarna kan vara att de inte satt lika länge i fullmäktige. 

Det går tydligt att se ett kvinnligt mönster i motionerna eftersom flera motioner är 

undertecknade av flera av kvinnorna. När motionen om ”Kvinnors uppbåd”72 lämnades in 1915 

så hade alla kvinnor dom då satt i fullmäktige undertecknat motionen vilket ger stöd för att det 

fanns en gemensam agenda bland kvinnorna. Denna agenda riktade sig mot de sociala frågor 

som fattigvård, skola och nykterhet något som, precis som med deltagandet i nämnder, 

bekräftar existensen av Bengtssons horisontella könsmönsterteori i Karlstad vid sekelskiftet 

1900. Det vore dock bra om vidare undersökning gjordes för att styrka beläggen vilka är en 

aning svaga i denna undersökning.73 

3.3 Koppling mellan organisation och motion 

I studien har det endast gått att finna två av motionärernas organisationsbakgrund. Det är Anna 

Ljungkvist och Gerda Hellberg. Båda två var invalda för sparsamhets-, nykterhets- och 

reformvänner vilket också märks i deras motioner till fullmäktige då både Ljungkvist och 

Hellberg bland annat motionerar för införandet av en nykterhetsnämnd som Anna Ljungkvist 

                                                           
69 Det går inte till fullo att bekräfta eftersom denna underökning ej har granskat alla politiska organ som 
kvinnor var invalda för i Karlstad utan endast dessa fyra. 
70 Bengtsson 
71 Florin, Christina (2007) s.67 
72 Se redogörelse längre upp. 
73 Bengtsson  
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dessutom senare också är ledamot i.74 Båda försökte också genom motionerande begränsa 

handlingen av alkohol i Karlstad.75  

Varför det inte har gått att finna vilken organisation Alma Andersson och Anna Danielsson var 

invalda för går att förklara genom att det inte fanns en kontinuitet över hur man redovisade 

invalda ledamöter i stadsfullmäktiges handlingar. Handlingarna ser olika ut från år till år något 

som har lett till att resultatet för val till stadsfullmäktige har redovisats de år då Anna Ljungkvist 

och Gerda Hellberg blev invalda. 

3.4 Koppling mellan media, yrke och kvinnors rösträtt 

I denna studie har det lagts ut fler pusselbitar i det spännande pusslet som handlar om Karlstads 

historia. Studien har granskat det outforskade material, vilket handlar om den politiska miljön 

under början av 1900-talet. Mellan åren 1911-1918 satt det som mest fyra kvinnor i Karlstads 

stadsfullmäktige vilket skiljer Karlstad från andra städer i Sverige.76 I  Gävle så blev en lägre 

andel kvinnor invalda och fick inte heller sitta kvar lika länge som i Karlstad i stadsfullmäktige. 

Valdeltagandet minskar dessutom mellan valen 1910 och 1912 i Gävle trots att det fördes en 

kampanj där man uppmuntrade kvinnor att gå och rösta samt att fler partier och organisationer 

skulle nominera kvinnor till stadsfullmäktige.77Även i Örebro förekom det kampanjer för ett 

aktivt valdeltagande och nomineringar av kvinnor men varken Örebro eller Gävle lyckades 

komma upp i samma antal kvinnor i stadsfullmäktige som Karlstad.78  

Detta kan i hög grad ha berott på att tidningarnas rapportering i Örebro, Gävle och Karlstad har 

haft olika åsikter om kvinnlig rösträtt. I Örebro och Gävle hade en majoritet av tidningarna en 

negativ inställning mot kvinnlig rösträtt medan den inflytelserika tidningen Karlstad-Tidning 

argumenterade för kvinnlig rösträtt. NWT som också fanns i Karlstad hade en annan inställning 

men dess inflytande verkar inte ha varit lika omfattande som Karlstad-Tidning. Detta verkar 

ha haft betydelse då endast en av fyra tidningar i Örebro, Nerikes-Tidningen, lyfte kort fram 

de kvinnliga kandidaterna innan val, samtidigt som Nerikes Allehanda, dagens största tidning 

i Örebro, förde en negativ ton gentemot kvinnlig rösträtt. Det fanns ingen tidning som förde en 

                                                           
74 Se rubrik: 2.2.3 
75 Se rubrik: 2.2.1 
76 Karlstads Universitetsbibliotek, Stadsfullmäktiges i Karlstads handlingar 1917. Karlstad 1917 
77 Åsa Karlsson Sjögren, Peter Lindström (tidskriften Scandia 2011) s.  
78 Björk, Gunnela (1999) s. 82-89 
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lika aktiv kampanj för kvinnlig rösträtt som Karlstad-Tidningen.79 I Gävle hade tidningarna en 

ambivalent inställning mot kvinnliga väljare, politiska  medborgare och kvinnliga ledamöter.  

En slående likhet mellan Örebro, Gävle och Karlstad var att det ofta rörde sig om lärarinnor 

som stred för sin allmänna rösträtt och som hamnade i fullmäktige. Dels var det den första 

kvinnan i Karlstad, Anna Ljungkvist men också Mathilda Tengvall från Örebro och Anna 

Sundbom från Gävle som var lärarinnor. Med den här studien som utgångspunkt så kan man 

säga att  lärarkåren delvis representerade rösträtt och framåtanda. En orsak kan ha varit att 

lärarinnor ofta både var ogifta, och därför inte hemma och skötte hushåll, samt utbildade, vilket 

gav dessa en möjlighet att kämpa för ett mer jämställt samhälle. En annan tydlig likhet mellan 

de invalda kvinnorna i stadsfullmäktige i Örebro, Gävle och Karlstad är att de ofta är invalda 

för olika nykterhetsföreningar. Vilket i sig inte är märkligt då nykterheten låg i tiden och var 

en radikal samhällskraft med en folkomröstning i en inte allt för lång framtid. 

 

                                                           
79 Björk, Gunnela (1999) s. 87. 



 

 
 

 

Sammanfattning 

Studien har syftet varit att studera kvinnors inträde i Karlstads kommunalpolitiska institutioner 

och vilken påverkan detta fick på den förda politiken. Den har endast studerat de fyra kvinnor 

som satt i Karlstads stadsfullmäktige mellan åren 1911-1918, deras motioner samt vilka 

nämnder kvinnorna deltog i utöver deras fullmäktige uppdrag. Studien vill finna svar på vilka 

områden som kvinnorna ville förändra. Undersökningen vill också ta reda på om hierarkiska 

och horisontella könsmönster förekom i Karlstad. 

Resultatet av undersökningen visar att kvinnorna deltog i olika nämnder samt väckte ett flertal 

motioner i Karlstads stadsfullmäktige. Dessa var till största del inriktade mot sociala frågor 

som fattigvård, skola och nykterhet. Liknande var det inom de nämnder som kvinnorna satt 

med i tillexempelvis fattigvårdsnämnden och nykterhetsnämnden.  

Utifrån de undersöka kvinnorna i studien går det också att se att det existerade hierarkiska och 

horisontella könsmönster i Karlstad under 1910-talet på så sätt att kvinnorna inte fick tillgång 

till de mäktigaste nämnder samt att kvinnorna generellt sätt inriktade sin aktivitet mot sociala 

frågor. 
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