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Kvlnnornas

rösträttsrörelse
av Hjördis Levin

Frågarl om kuinna,ns
politiska röstrcitt behand-
lades forsta gången i
Sueriges riksdag år 1884.
RedaktAr F.T.Borgs motion
au slogs, acleompanjerad au
allehanda kuicleheter i den
manliga ftrsamlingen.
Denna riksdag har kallats
ftr 1S))-talets sista
kuinrt oriksdag.
Beteckningen har fog ftr
sig.
Efter att en lång rad
reformer i kuinno-
e mancip atorisk riktning
genomftrts från 1 840-talet
uar det sedan plötsligt
stopp. Först 1902 å,terkom
frågan om huinnors röst-
rcitt i riksdagen. Dcirefter
tog det ntistan tjugo år
inrt art målet nåddes.
Urtder dertna tid utfordes
ett heroisht arbete au en
kuinnorörelse utan
motstycke i Sueriges
historia. Denna strciuan
o,user jag att nå,got belysa.

Elin Wdgner i Röstrdttsft)reningens lokal Lristmakargatan 6, Stockholm,
cirka 1910



aLnnors röstrött

Striiaandtt efter

po[itk(röstrött ör

ans a ars (örc fa infö r s amrti[e t
Anna Wicfuett

Argument och motargument
Borgs motion 1884 avstyrktes med argumentet att
kvinnorna själva aldrig yrkat på rösträtt. Detta lir
riktigt. 18O0-talets kvinnorörelse med Sophie
Adlersparre var, med Richard Evans terminologi,
en "moderat feminism" som verkade genom män i
parlamentet. De flesta reformerna kom dock inte
till på kvinnornas begliran utan av helt andra skåil.

De fick ändå en viss kvinnofrigörande effekt.
Fredrika- B remer-Förbundet bildades fcirst 1 8 84 nåir

antifeministiska attacker sattes in mot en kvin-
noemancipation som ansågs ha "gått för långt".
Förbundet ville i första hand värna om det som
vunnits.

Vid denna tid hade ogifta kvinnor blivit nästan
j2imst2illda med män, medan giftakvinnor var omyn-
di ga. Debattfrågor var gift kvinnas ägan derätt, man-

nens målsmanskap över hustrun, prostitutionens re-
glementering och ogifta mödrars problem. Kvinno-
frågornas beroende av riksdagsmännens godtycke
uppenbarades.

Kvinnorörelsen över hela västv2irlden radikali-
serades genom kampen mot prostitution och superi.
Medvetenhet om behovet av makt att påverkalag-
stiftningen började sprida sig, specielltbland utbil-
dade kvinnor. Det blir ingen fart på lagstiftningen
för kvinnor och barn, förrän kvinnorna kommer
med i politiken, var huvudargumentet, faslän det
givetvis förekom en mängd andra skäloch motskäl
i propaganda och debatt.

Rörelsens bildande, aktivitet och
finansiering

I början anslöt sig de kvinnor som ville ha rösträtt
till liberalernas kampanj för allmän rösträtt. I sam-
band med 1890-talets folkriksdagar insamlades

62.0n kvinnonamn, men den "allmänna rösträtten"
visade sig gälla endast rösträtt för miin! Kvinnorna
måste föra sin egen kamp.

fu tggg anhöll Fredrika-Bremer-Förbundet att
Kungl.Majt. skulle överväga politisk rösträtt för
kvinnan "... dårest hon i övrig uppfyller de för dylik
rösträtt stadgade villkor". Den egentliga signalen
till kampen blev dock Carl Lindhagens motion 1902.

Det sägs ibland att rösträttsrörelsen var en kon-
serv ativ överklassrörel se. Detta påstående sfäm mer
inte mer än delvis. Den första Föreningen för kvin-
nans politiska rösträtt (FKPR) bildades den 4 juni
1902 pä initiativ av såväl borgerliga som socialde-
mokratiska kvinnor. Den mer konservativa gruppen

bestod av kvinnor i Fredrika-Bremer-Förbundet. De
krävde rösträtt på samma villkor som for mdn, det
vill säga med streck, vilket bland annat innebar att
man måste komma upp till en viss inkomst för att få
rösta. I den radikala gruppen ingick dels borgerligt
liberala (frisinnade) kvinnor, dels socialdemokrati-
ska.

Rösträttsrörelsen var hela tiden mer liberal än

konservativ och mer frisinnad än socialdemokra-
tisk.

Efter mycket diskuterande fastslogs att kvinnan
borde "erhålla politisk rösträtt på samma grunder
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som mannen" och att föreningen skulle verka "för
att den allmänna rösträtten, då den tilldelas mannen,
även må tilldelas kvinnan". Föreningen ville stödja
arbetet för avskaffandet av den åikta mannens måls-
manskap över hustrun, etf viktigt hinder for gifta
kvinnors politiska sjåilvståindighet.

De borgerliga kvinnorna stod mer fria att agera
självstiindigt i rösträttsfrågan än de socialdemokra-
tiska som hade partipiskan över sig. Den svängde
fram och tillbaka under den tid som rösträttskampen
pågick. Än det ena, än det andra beskedet gavs om



hur arbetarkvinnorna skulle förhålla sig till "över-
klasskvinnornas rösträttsfr äga" .

En av de mer orädda var Anna Johansson (Vis-
borg), som ledde bry ggeriarbeterskorn as fackföre -

ning. Dåir diskuterades också rösträtt. Anna och
hennes medsystrar måste gå försiktigt fram. Många
manliga motståndare fanns inom partiet och bland
arbeterskornas egna män. "Suffragetter" och 'kvin-
nosakskvinnor" blev skällsord i månsens mun.

Hemlig förening
S å impopulär var propagandan för kvinnans rösträtt,
att nzir tre kvinnor bildade en liten rösträttsförening
fick det ske i hemlighet. Gruppen kallade sig
mullvadskommittdn och höll till i en källare på
Tunnelgatan i Stockholm. Kvinnorna var Anna
Lindhagen, Anna Pettersson och Anna Johansson
(Visborg). Senare anslöt sig Hilda Sachs.

Så småningenom vågade de sig på att ordna
möten i rösträttsfrågan och dela ut en broschyr som
de på egen bekostnad låtit trycka upp i 5.000 exemp-
lar.

Anna tog starka intryck av de borgeliga radikala
(frisinnade) kvinnorna, särskilt av författarinnan
Frida Stdenhoff och dennas syster Ellen Hagen.
Genom Fridas rösträttsbroschyr "Varför skola kvin-
norna vänta" stzirktes Anna i sin övertygelse. På så
sätt blev "mullvadskommittön" en påtrycknings-
grupp inom det socialdemokratiska partiet och en
förbindelselåink till den borgerliga kvinnorörelsen.

Redan 1903 kunde en riksorganisation, Lands-
föreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
bildas. LKPRs ordförandeskap sköttes av Anna
Whitlock (1903-09 och 1912-14), Lydia Wahl-
srröm (1909-ll), Signe Bergman (1914-17) samt
Karolina Widerström ( l9 1 8-2 I ). Lokalföreningar-
nas antal steg till drygt 230 och medlemsantalet var
som högst omkring 17.000.

Fler än femtio av dessa föreningar bildades av
Ann Margret Holmgren under de mest primitiva
rese- och inkvarteringsförhållanden. Denna me-de-
lålders professorsåinka och niobarnsmor hade en
enastående förmåga att väcka förtroende och entu-
siasm bland kvinnor i alla sociala skikt och åldrar
under sina resor över hela Sverige.

Rösträttsforeningarna blev h2irdar för upplys-
ning och kultur, oaser för vederkvickelse och gläd-
je. I Ann Margret Holmgrens spår följde Lydia
Wahlström, Sigrid Kruse, Gerda Hellberg, Augusta
Tonning, Ruth Gustavsson, Ella Billing, Frigga
Carlberg, Anna Lindhagen, Anna Bugge Wicksell,
Gulli Petrini, Ellen Hagen, Frida Stdenhoff med
flera.

Rös trättskvi nnornas enastående förmåga att fcir-
ena annuus mycket olika element erkändes till och
med av motståndarna. De olika meningarna inom
rörelsen gällde varken mål eller medel utan mojli-
gen tempot. Några ville gå fort, andra skynda lång-
samt. Snart fogades hela kolonnens steg in i en
raktfast marsch framåt i deras tempo som önskade
den hastigare farten. För uppnåendet av detta mål
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undertrycktes sannolikt många åsikter och alla röster
fick väl inte höras som de önskade.

Rösträttsrörelsens karaktiir av snarare mellanskikt
och lägre medelklass än överklass kom också fram i
finansieringen av den långvariga verksamheten. Be-
teckningen "överklasskvinna" skimmer på en del av de
ledande kvinnorna, men inte alls på de tusentals kvinnor
som ut&jorde basen för rörelsen och var organiserade i
lokalavdelningarna. Dessa stod helt för LKPR-sekreta-
riatets 

- även efter våra förhållanden 
- mycket stora

utgifter. Flygblad och broschyrer utgavs i 100.000-
upplagor och tidningen 'Rösträtt för Kvinnor" utkom i
sex år med två nummer i månaden.

Den internationella konferensen i Stockholm 191 1,

anordnad av LKPR kostade 26.000 kronor, en summa
hopbragd huvudsakligen genom små bidrag från hela
landet. På sedvanligt kvinnosätt ordnade rösftättskvin-
norna basarer, lotterier, utståillningar och penningin-
samlingar från redan hfut ansträngda medlemmar. De
rika kvinnorna lyste med sin frånvaro.

Ideelt nattarbete
Efter drygt dagsarbete i skolor och butiker, på kontor
och fabriker gav kvinnor utan några egentliga medel av
sin lediga tid och ibland många timmars nattarbete.

Ett starkt stöd och nya impulser fick LKPR genom
sina kontakter med utlandet. Redan 1904 bildades i
Berlin den Internationella Rösträttsalliansen (Interna-
tional Woman Suffrage Alliance) under ledning av den
80-åriga amerikanskapionjiiren Susan B. Anthony. Hon
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överlät ledarskapet till Carrie Chapman Catt. Sve-
rige var btand de första länder som anslöt sig till
denna allians.

Vfuen 1909 reste Frigga Carlberg, Elin Wägner
och Ellen Hagen till en rösträttskongress i London,
av vilken de tog starka inryck. Elin såinde entusias-
tiska resebrev till tidskriften Idun om de engelska
"suffragetternas" militanta kamp fÖr rösträtt och
försökte väcka något av samma entusiasm och
kampvilja i Sverige. Många av Elin Wägners böck-
er har rösträttskampen som motiv. Romanen "Penn-
skaftet" var direkt inspirerad av kongressen i Lon-
don. Elins och Frigga Carlbergs sympati för suffra-
getterna delades inte av LKPR som föredrog hov-
sammare metoder för att inte stöta sig mer än nöd-
vändigt med motståndarna.

I juni 1911 ägde Rösträttsalliansens våirldskon-
gress rum i Stockholm på inbjudan av LKPR. Kon-
gressen blev rörelsens höjdpunkt, samlade 1.200
deltagare och omtalades i 211 svenska och 264 ut-
ländska tidningar. Den framstod som ett under av
god organisationsförmåga. Som en direkt följd diir-
av bildades den svenska avdelningen av viirldsorga-
nisationen "Men's League for Women's Suffrage".
De män som anslöt sig utsattes för pressens löje och
sarkasm.

Steg för steg mot målet
Utrymmet tillåter inte en uttömmande redogörelse
för alla rösränsfrågans turer i de många riksdagarna
under nästan tjugo år. En sådan skulle dessutom bli
ganska tjatig att läsa för den som inte åir spe-
cialintresserad. Jag nöjer mig med några nedslag i
kronologin.

Lindhagen fortsatte efter sitt första avslag oför-
trutet att motionera om kvinnans rösträtt. Är l9M
undertecknades hans motion av trettio liberaler,
men socialdemokraterna deltog inte av taktiska
skäI. En av deras tidningar hävdade att Lindhagens
motion var "skriven under kjolen eller åtminstone i
köket".

Följande år ( I 905) stödde socialdemokraterna på
Brantings uppmaning en motion av Lindhagen. De
kvinnliga partikamraternas krav på rösträtt hade
nämligen mött ett positivt gensvar på den nyligen
hållna socialdemokratiska kongressen, där också en
markant splittring i denna fråga även gjort sig gä1-

lande. Riksdagen avstyrkte motionen.
Nåir de socialdemokratiska kvinnorna år 1906

bad sin riksdagsgrupp stödja en motion om kvinnans
rösträtt blev svaret nej. Branting hade nu anslutit sig
till Karl Staaffs, statsminister i den första liberala
regeringen av 1905, beslut att männens rösträttsfrå-
ga som "den mera mogna" måste lösas före kvinnor-
nas i akt och mening att inte "försvåra och fördröja"
männens rösträttsreform. Männen hade nåimligen
till skillnad från kvinnorna verkligen visat att de
villa ha rösträtt, sade Branting vid ett tillftille.

Samma kalldusch till svar hade också LKPRs
delegation fått nåir de på luciadagen 1905 i optimis-
tisk stiimning uppvaktat den nya statsministern. Hur
var det möjligt att dessa radikala herrar kunde svara
så? Helt enkelt diirfor att de stod kvar på 189O-talets
ståndpunktoch med allmåin rösträtt menade "allmän
rösträtt för män vid myndig ålder (21 är) och utan
skattestreck".

De kunde således stödja en motion om kvinno-
rösträtt om detta inte kom i konflikt med deras hu-
vudrösträttsfråga. Risk för en sådan konflikt såg

man i Lindhagens motion 1906 om ett samtidigt ge-

nomforande av allmän och lika rösträtt för män och
kvinnor.

"Att nu ta upp frågan om kvinnlig rösftätt skulle
upppskjuta hela reformens lösning på obest2imbar
tid", hävdade också Karl Staaff i motiveringen till
regeringspropositionen.

Öppen strid
Socialdemokraternas och liberalernas hållning i
rösträttsfrågan förde dem i konflikt med kvinnorna
inom de egnapanierna. Kvinnornas krav stod i stårk
intressemotsättning till männens och kvinnorna
revolterade mot det politiska systemet. Situationen
1905-1906 var emellertid unik i att alla partier stod
obundna i kvinnorösträttskravet. Nåir de båda
riktningarna tog upp detta krav som sitt, social-
demokraterna senare på fuet 1906 och liberalerna
l90l ,infogades det i de partipolitiska programmen.

I början av år 1907 inlåimnade LKPR sin första
namninsamling. LKPR hade inte svarat med den
"tåliga väntan" de uppmanats från liberalt hål1efter
Staaffs svek utan hade omedelbart stfftat en namn-
in sam I ing. De soc ialdemokratiska kvinnorna hj älp-
te till. Den masspetition som inlämnades till riksda-
gen i början av år 7907 var således riktad mot den
liberala regeringens vägran att tå med kvinnornas
fråga i propositionen 1906. Nu var den konservative
Arvid Lindman statsminister. Nitton tjocka folio-
band innehållande 142.128 namn framlades till re-
missdebatten den 6 februari 1907.

fu tgOZ motionerade den socialdemokratiska
guppen om att kvinnornas rösträtt borde beviljas



samtidigt med månnens. Partiet hade nu frågan på
sitt program.

Samma år hade de socialdemokratiska kvinnor-
na sin första konfcrens. Ett förslag om samarbete
med LKPR avslogs av konferensen, men den beslu-
tade att inget hinder skulle finnas för socialdemo-
kratiska kvinnors individuella anslutning till LKPR.
Detta beslut fortsatte att gälla även efter 1910. En
internationell socialdcmokratisk kvinnokongress i
Köpenhamn uttalade dä, att rösträttskampen för
kvinnornas del endast skulle utgöra ett led i kampen
för den allmänna rösträtten. Något direkt förbund
med de borgerliga kvinnorna borde inte ingås. En
del socialdemokratiska kvinnor var med i LKPR,
men efter storstrejken 1909 minskade samarbetet
drastiskt. Det blev Lindmans högerregering som
vid 1907 års riksdag genomdrev den rösträttsreform
som slutgiltigt antogs 1909.

Inför 1908 års riksdag fanns således ett vilande
förslag om männens rösträtt. Branting förordade att
man skulle komplettera detta med en motion om
rösträtt och valbarhet för kvinnor till andra kamma-
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ren, borttagande av skatte- och värnpliktsstreck
samt sänkning av åldersstrecket från 25 trll2l är.

Högerregeringens proposition antogs av riksda-
gen, men inga rättigheter åt kvinnorna beviljades.
Nog fanns det fog för de socialdemokratiska kvin-
nornas oro, att männen skulle glömma bort deras
rösträtt, sedan de erhållit sin egen.

1909 vanns så allmzin rösträtt för män med ett
åldersstreck vid 25 är. Detta var de yngre männen
inom partiet missbelåtna med och fick sitt tal om
"subbvälde" bekräftat.

Lydio Wafrktröm

År 1909 blev kvinnor valbara till kommunala
uppdrag fast inte till landsting. Några av de fcirsta
kvinnor som kom in i fullmåiktigeforsamlingar var
socialdem okraterna Gertrud Månsson i S tockholm,
Maria Qvist Månsson i Gävle, Anna Stenberg i
Malmö och liberalen Elisabeth Tamm på Fogel-
stad. Detta fus riksdagsbeslut om nattarbetsforbud
för kvinnor i industrin gav ännu ett exempel på
kvinnors politiska maktlöshet. Det fanns nåimligen
ett stort motstånd mot dettå beslut bland såväl bor-
gerliga som socialistiska kvinnor.

Socialdemokraterna blev med tiden alltmer po-
sitiva till kvinnornas rösträtt. Högerpartiet gick i
motsatt riktning. Tidigare hade enskilda högermän
kunnat ansluta sig till tanken på denna fråga, men
med tiden blev det en helig sak att ta avstånd
diirifrån och diirmed markera en gräns mot de andra
pafiierna.

Ar tgtZ innebar en ideologisk skiljetinje i LKPRs
historia. Högerpartiets och fcirsta kammarens en-
vetna motstånd tvingade Landsföreningen att upp-
ge den partipolitiska neutralitet som den satte en åra
i au vidmakthålla. I juni 1912 beslutade LKPR att i
höstens valarbete endast stödja de partier, i prakti-
ken våinsterpartierna, som hade kvinnorösträtten på
sitt program. Detta innebar ett dilemma då det
också fanns högerkvinnor i organisationen. Beslu-
tet väckte opposition inom LKPR. En del höger-
kvinnor vek sig för sakens skull. Andra liimnade
LKPR och bildade en egen rösträttsförening. Sty-
relsen stod fast vid beslutet, men fick betala det med
sjunkande medlemssiffror. Efter några år steg med-
lemsantalet igen.

Efter valet kom Staaff åter till makten och lade
nu fram en proposition om rösträtt för kvinnor på
samma villkor som for män inför riksdagen. Propo-
sitionen föll på motståndet i första kammaren, ddr
högern hade majoritet.

fu 1913 ägde LKPRs andra stora namninsam-
ling rum. Samtidigt som de över 350.000 namnen,
inbundna i 30 digra folioband, framlades i riksdags-
huset, uppvaktades ministliren Hammarskjöld av



I juni l9l I , dgde
Röströttsalliansens
vrirldskongress rum i
Stockholm.
Kongressen samlade
1 200 deltagare.
1904 bildades i
Berlin den
Internationella
Röströttsalliansen
vars baner flankeras
av svenska kvinnor.

Samtliga bilder dr från
Kvinnohistoriska sam-
lingarna, universitetsbi-
blioteket, Göteborg
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en LKPR-deputation påett femtiotal kvinnor. Stats-
ministern svarade att frågan om kvinnors rösträtt
och valbarhet var av enorm betydelse och borde
föras fram av en enig och helst för saken entusia-
stisk regering. Som det nu var, (regeringen Staaff
hade avgått efter borggårdskonflikten) kunde han

dock icke utlova regeringens stöd för en motion i
frågan.

Riksdagsdebatten den22 augusti 1914 ledde till
att förstakammarens avslag gavs ännu besfämdare,
med ännu större röstetal emot, än tidigare. En tydlig
nyans av föraktkunde skönjas genom att man skick-
ade upp en salvelsefull pekoralist i talarstolen.
Denne späckade sitt- troligen humoristiskt mena-
de tal - 

med skämt om damernas svaghet. för stora
hattar.

Att den konservative justitieministern Hasselrot
i direkt strid med sitt partis beslut vädjade till Första
kammaren att ge de svenska kvinnorna den rätt alla
deras nordiska medsystrar redan fått, påverkade

inte motståndarna det minsta. Inte en enda höger-
röst avgavs. "Sådan lir nämligen första kammaren",
avslutade en tidning sitt referat.

Det blev i krigets skugga, som portarna äntligen
öppnades för de utestiingdakvinnorna. Hjåirtana var
trots detta fyllda med glädje över att ett långt,
mödosamt arbete krönts med framgång. Frukten
som "då stormen gick fram över vtirlden, slutligen
föll liksom av sig själv i våra händer... hade dock
under många och långa år varit den förbjudna fruk-
ten" sktev Ellen Hagen.

Eliet Löfgren, justitieminister i Eddns liberala
minisfår, fick genomföra den grundlagsändring av
år 1918 som gav Sveriges kvinna medborgarskap i
sitt fädernesland. Förslaget antogs i båda kamrarna
utån votering. Det stadftistes år 1919 och trädde i
kraft vid valet 1921.

Eliel Löfgren fick båirga flera skördar av de bak-
omliggande årens kvinnokamp. Han genomförde
också den nya iiktenskapslagen och avskaffade pro-
stitutionens reglementering.

Den vunna segern firades nu över hela landet,
inte minst av sakens värsta motståndare.

Var det egentligen något att fira?

En av de främsta i kampen, Ellen Hagen, skrev
att Ellen Keys telegram "Må den första segern
följas av många större, djupare, högre" i segerns
allmänna yra syntes "kyligt och reserverat" men
blev i en mening sannskådande. Den "nyckel" kvin-
norna fått i sin hand och som de trodde skulle öppna
alla stiingda dörrar, den gav dock inte på länge
tillträde till det viktigaste området, till de rådslag
dZir verkligt stora frågor, dåir krig och fred avgöras".

Det räckte således inte med att erhålla rösträtt.
Den måste också kunna användas.

Rösträttsrörelsen dog, har del sagt, for att den
var inriktad på en enda fråga. Niir den var löst hade

rörelsens uppgift slutförts.
En annan kvinna, stårkt medveten om behovet

av en kvinnornas politiska vidareutbildning, var
Elisabeth Tamm på Fogelstad. Hon deltog inte i
själva rösträttskampen. Hon hade nog av sitt lant-
bruk, "mit[ eget kZira badkar" skrev hon en gång till
LydiaWahlström, men hon blev en av de fem första
kvinnorna i Sveriges riksdag. Redan efter några
månader i riksdagen, våten 1922, tog hon initiativ
till en kurs i medborgarkunskap. Den utvecklades
till Kvinnliga medborgskolan på Fogelstad, vil-
ken levde och verkade från 1925 tlll 19 54. Elisabeth
Tamm tog också initiativ till tidningen Tidevarvet
och till omorganisationen av Frisinnade Kvinnors
förening (bildad av Ada Nilsson och Julia Kinberg)
till ett Frisinnade kvinnors riksförbund (år 1931

Svenska Kvinnors VZinsterförbund).
I detta förbund samlades en stor del av rösträtts-

rörelsens allra mest aktiva och framstående kvin-
nor. Detta var i linje med Elisabeths och Kerstin
Hesselgrens idd att skapa en feministisk plattform
för rikspolitiken. Främst på programmet stod kvin-
nofrågan, jordfrågan och fredsfrågan. Tanken på

bildandet av ett kvinnoparti föresvävade Elisabeth
Tamm, men kom aldrig längre än till en kvinnolista
i valet 1928.

Vid studiet av kvinnornas rösträttsrörelse zir det
svårt att våirja sig för frågan, om det vore möjligt att
idag återupprepa ens en tillstymmelse av den kraft-
fulla verksamhet som denna rörelse var måiktig. Jag

tror att svaret blir nej. Det finns alltför mycket som

konkurrerar, som splitrar.
Trots att många elakheter skrevs om "suffraget-

terna" så observerades mycket av det de gjorde i
pressen. Skulle vi idag kunna drömma om att mer
än tvåhundra tidningar skulle skriva om en konfe-
rens i en kvinnofräga? Kanske skulle det dock vara
lönt att pröva en arbetsforrn som rösträttskvinnorna
flitigt använde: Interpellationsmetoden. De gick
runt och frågade rikspolitiker och lokalpolitiker,
inte bara en utan många, hur dessa tiinkte agera i
frågan om kvinnornas rösftätt. Sedan basunerade de

ut svaren. Hur skulle det vara om vi i höstens val
exempelvis gick runt och frågade politikerna hur de
tiinker agera an gående den ökande löneklLy ftan m el-
lan kvinnor och män, eller den försämrade kvinno-
hälsan i arbetarklassen?

Vi har ju något som kvinnorna den gången sak-

nade. Varför inte använda rösträuen som sank-

tionsmedel mot dem som vägrar befatta sig med de
frågor vi tycker åir viktiga, och göra det så det syns

och hörs.
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svarar
I Hjördis l,evins artikel här intill, ställer

hon ett par konkreta förslag hur vi kan
använda vår rösträtt idag som
påtryckningsmedel för att rösta över-
huvudtaget. Hon säger:

"Kanske skulle det dock vara lönt att
pröva en arbetsform som röströttskvinnor-
na fliti g t anv cinde : I nt e rp e llatio nsmeto de n.

De gick runt ochfrågade rikspolitiker och
lokalpolitiker, inte bara en utanmånga, hur
dessa tönkte agera i frågan om kvinnornas
röstrött. Sedan basunerade de ut svaren.
Hur skulle det vara om vi i höstens val
exempelvis gick runt ochfrågade politiker-
na hur de tänker agera angdende den ökan-
de lönekffian mellan kvinnor och mön,
eller den försrimrade kvinnohcilsan i arbe-
tarklassen" ?

Redaktionen tog förslaget på allvar och
frågade samtliga riksdagspartiers kvinnout-
skott de föreslagna frågoma:

1. Hur tånker ert parti agera angående
den ökande löneklvftan mellan kvinnor
och män?

2. Hur tånker ert parti agera angående
den försåmrade kvinnohälsan i ar-
betarklassen?

Folkpartiets kvinnffirbund svarar så hcir:
Svar påförstafrågan:

Lika lön för lika eller likvädigt arbete är en sjävklarhet
för folkpartiet liberalerna.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har under
en töljd av år minskat. Under 8O-talet har dock en tendens
till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män kunnat
skönjas, och en undersökning som SCB publicerat nu i
sommar, visar att vid heltidsarbete ligger kvinnornas
löner på 80 procent av männens.

Förskollåirare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, låirare
och andra måste få rätt att startå eget. Det måste bli stopp
för det kvinnliga nåiringsförbud som hindrar att idder om
en bättre barnomsorg, omvårdnad eller utbildning for-
verkligas.

Genom att bryta upp de offentliga monopolen och
tillåta enskilda initiativ skulle hundratusentals kvinnor
kunna få fler arbetsgivare att våilja mellan, vilket skulle ge
dem en starkare position, inte minst niir det gäller att få
infl ytande och förbättra arbetsvillkoren.

Varför skall man få utveckla idder om och tjåinapengar
på att göra skruvar, pistoler och bilreparationer, men inte
på de områden dåir kvinnor traditionellt har sin kompetens
och erfarenhet?

Svar på andra frågan:
Folkpartiet liberalerna vill förebygga ohåilsa varhelst den
förekommer.

Många arbetsmiljöer har förbättrats under 80-talet.
Samtidigt ser vi idag tecken som inger oro. Antalet inrap-
porterade arbetsskador har ökat kraftigt. Belastningsska-
dor i rygg, nacke och axlar svarar för en stor del av
ökningen. I hög utsträckning åir det kvinnor som drabbas
av skadorna. Många av skadorna uppstår inom den offent-
liga sektorn. Forskning visar att skadorna inte bara kan
förklaras med faktorer som tunga lyft, olåimpliga arbets-
stiillningar etc. En viktig bakgrund åir också den psykiska
och sociala arbetsmiljön. Följaktligen måste en del av
lösningarna sökas i arbetsorganisationen, hur arbetet all-
mänt åir upplagt.

Den tonvikt vi vill ge arbetsmiljön i den offentliga
sektorn innebiir också en tonvikt vid kvinnors arbetsmiljö,
eftersom många kvinnor åir offentliganstlillda. Kvinnor
måste också få möjlighet till befattningsutveckling fcir att
öka arbetstillfred sstiil lel sen och m in ska arbets skadorna.

Med vänlig hälsning
För Folkpartiets kv innoförbund

Florence L aag Bran de ll, tf Förbunds sekreterare
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M ode rata kvinnffirbundet
sv arar på de n första frågan :

MKF som ett kvinnotörbund arbetar naturligwis pådrivande
i dessa frågor. Vi - och partiet- ser det som ett hinder för
lika lön för likvärdigt arbete att fler än varannan
förvärvsarbetande kvinna sedan länge zir fastlåst inom den
offentliga sektorn, som har en faktisk monopolstiillning
nzir det gäller vård, barn- och äldreomsorg och skola.

Vad finns det till exempel för rimlighet i att en vfudan-
sälld med mångårig yrkespraktik ska ha mindre i lön än en

ung man i databranschen, som kanske har lägre utbildning
och ingen yrkeserfarenhet?

I och med att det aldrig varit någon egentlig konkurrens
från någon annan arbetsgivare har offentliga sektorn kun-
nat hålla nere lönerna för de stora personalgrupperna,
oftast kvinnor.

Att bryta monopolen och bredda kvinnors arbets-
marknad ser MKF som en av de viktigaste jämstiilldhets-
frågorna idag, inte minst vad geiller lönerna.

Kvinnor ska också ha rätt att driva eget och de ska ha

samma mojlighet som männen att välja arbetsgivare.
Att säga ja till Europa, att Sverige blir medlem av EG

ser vi i MKF också som något positivt för kvinnor. Vi i
MKF har liinge krävt en skiirpt jämställdhetslagstiftning. I
juni 1991 beslöt Sverige zintligen skZirpa jämsälldheslag-
stiftningen så att den kommer upp till EG-nivå på denna
punkt. Svenska kvinnor har tidigare haft ett sämre lagligt
skydd i fråga om lika lön för likvåirdigt arbete. Vi ser fram
mot en bättre arbetsvzirdering av kvinnors arbete.

Den andra frågan:
I stort har trots allt hälsan förbättrats i Sverige. Medel-
livslängden ar 74,8 år för män och 80,4 är för kvinnor. Vi
kvinnor lever alltså betydligt längre än männen. Samtidigt
har vissa undersökningar visat att hälsan åir sämre för
människor med så kallade arbetaryr:ken, i vissa fall sämst
bland kvinnor, som oftare iir sjukskrivna enligt statistiken.

Det är självklart att folkhälsofrågorna måste tas på
allvar. Det handlar bland annat om arbetsmiljön - och
diir tror jag att den nyligen beslutade så kallade sjuklöne-
perioden är en positiv åtgåird. Det kommer att ligga i ar-
betsgivarens intresse i högre grad att åstadkomma arbets-
miljöer som inte medför arbetsskador. Det åir bättre att

förebygga än att bota. Ensidiga arbeten inom industnn
torde i viss utsträckning kunna elimineras genom förbätt-
rad teknik. Dåir har också stora insatser giorts. Den
offentliga sektorn sysselsätter ju de flesta kvinnorna och
denna sektor har sannerligen inte gått före med något gott
exempel, till exempel nåir det gäller lyftar och arbetsred-
skap i vården. Håir återstår mycket att göra!

Fortsatt aktiv information gällande alkohol, tobak
och andra gifter åir nödvändig. Mycket av kvinnornas för-
sämrade hälsa torde bero på att vi tagit efter männens
vanor på dessa områden.

Viktiga iir förebyggande hälsoundersökningar. Har
man benägenhet för astma bör man till exempel knappast
välja ett arbete i bageri (vilket förekommer när arbets-
tillfåillena åir för få). Företagshälsovården kan i tid upp-
uicka begynnande skador och ordinera hjåilpmedel, och
så vidare.

Vi måste klargöra på ett bätre sätt vad som egentligen
orsakar sjukdomar och arbetsskador. Miinniskors livssi-
tuation i stort spelar stor ro11 för hälsan. Många kvinnor
har en alldeles for pressande arbetssituation med tidiga
morgnar, barnen på "dagis", jäkt hem från jobbet, mal.-

lagning, städning, liten fritid och så vidare.
En ökad valfrihet för kvinnorna när det gåller

arbete i eller utanför hemmet iir nödviindig. Över
hälften av kvinnorna skulle vilja värda egna barn i det
egna hemmet under förskoleåldern om de gavs ekono-
misk möjlighetdärtill genom till exempel en vårdnadser-
sättning och en rimlig skattepolitik. För många kvinnor
skulle detta innebzira en mindre stressande livssituation
och verka förebyggande mot sjukdomar.

Den så kallade rehabiliteringssjukpenningen, som
riksdagen nyligen beslutat om, var också ett steg i rätt
riktning. Det kommer nu att sällas ökade krav på rehabi-
litering av människor istZillet för passiv sjukskrivning.

För den som redan blivit sjuk åir det mycket viktigt att
få vård i tid utan att behöva bli långtidssjukskriven. Från
moderat håll föreslog vi redan för fem år sedan en så

kallad vårdgaranti, det vill säga man skulle få vård i annat
landsting eller privat om det egna landstinget inte kunde
ge vård i rimlig tid. Först i år har detta beslutats - 

i viss
utsträckning - av Landstingsförbundet.

Men vi måste gå vidare för att genomföra en allmän
obligatorisk sjukvårdsförslikring, som ger alla rätt att
välja den vfud de själva finner bäst, och rätt att få vård
utan att stå i kö.

Till sist: De flesta av de åtgiirder som behövs för en
förbättrad kvinnohälsa kräver ekonom iska resurser.

Dåirtill behövs tillväxt i ekonomin, vilket Sverige för
närvarande inte har. En ny politik med sänkt skattetryck,
en minskad offentlig sektor och satsning på ökad enskild
företagsamhet åir förutsättningen för denna tillviixt.

Karlstad i juli 1991
Gullan Lindblad

riksdagsledamot (m)
ordförande Moderata Kvinnoförbundet
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V iin ste rpartie t s kv i nno ut s ko t t
sv arar på förs ta frågan :

Ska man kunna förändra de orättvisa lönerna så krävs det
att kvinnors arbetsinsatser uppvärderas. Även kollektiv
lönediskriminering måste vara förbjuden. Lönestatistik
måste redovisas könsuppdelat.

JÄMO, som borde ha en friare, opinionsbildande roll,
skulle ha rätt att bötesförelägga en arbetsgivare som inte
räLtzir sig efter en uppmaning att vidta åtgiirder mot löne-
diskriminering.

Ett system för befattningsutveckling över hela arbets-
marknaden måste införas. Man måste infora ett arbetsvdr-
deringssystem som innebzir att man kan jämlöra olika
arbeten för att komma fram till om de iir likvåirdiga eller
inte.

Så skulle man kunnajämföra en kontorist med en verk-
stådsarbetare och så vidare.

Arbetsgivare måste åläggas skyldighet att verka for att
det inte finns löneskillnader mellan män och kvinnor som
utför arbete som är lika eller av lika vzirde.

Den andra frågan:
Problemet måste angripas på flera fronter. Det ena ar attta
krafttag mot de dåliga arbetsmiljöer som kvinnor har idag.

Kvinnor i vfuden har de tyngsta jobben, både nåir det
gäller fysisk och psykisk belastning. Och medan de tradi-
tionellt manliga och tunga jobben, inom till exempel indu-
sffin, har rationaliserats och underlättats med ny teknolo-
gi, så eir kvinnors tunga jobb fortfarande manuella. Att
förbättra arbetsmiljön eir ytterst en fråga om makten över
arbetet.

De ansteilldas inflytande måste ökas så att de får makt
och möjlighet att förlindra arbetsorganisationen, arbets-
takten, löneformer och så vidare. Kvinnor har ju en
oerhörd kompetens som måste uppviirderas.

Det behövs också fortsatt forskning nZir det gåiller
specifikt kvinnliga arbetsmiljöproblem. Varför tar det så

lång tid att införa rationella arbetsmetoder och tekniska
förbättringar inom kvinnodominerade områden av arbets-
livet?

En annan viktig hälsofråga är kvinnors dubbelarbete.
Kvinnors ökade förvårvsfrekvens har inte motsvarats av
att männen ökat sin del av ansvaret för hem och barn i

samma utsträckning. Kvinnor sliter hårt i dag. Och diir
kommer också fördelningen av omsorgsansvaret mellan
män och kvinnor in. Och d.iir spelar en daglig arbetstids-
förkortning en viktig roll. Aven ur hälsosynpunkt zir den
dagliga arbetstidsförkortningen en av våra viktigaste poli-
tiska frågor.

Vänliga hälsningar
Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott

genom
Irja Lindroth Kvinnopol. sekreterare

Så hcir svarar Centerkvinnorna
på denförsta frågan:

Kvinnor och män skall ha lika villkor inom arbetslivet.
Idag finns en markant orättvisa ifräga om kvinnors och
mäns arbetsvillkor och löner. Det iir ett av de största
hindren mot ett jämstiillt samhälle.

Det råder betydande skillnader också mellan kvinnors
och måins yrkesval. Arbetsmarknaden åir könsuppdelad
och löneskillnaderna stora, till och med växande.

Yrkesområden, diir kvinnor utgör huvuddelen av de
anställda, har haft en mycket svagare löneutveckling än
områden diir män utgör det dominerande antalet anstiillda.

Vi har tidigare krävt att en parlamentarisk kommittd
tillkallas med direktiv att genomföra en arbetsvåirdering
av olika yrkessektorer för att kartlägga skillnader och
analysera bakgrunden till att kvinnodominerade yrken
oftast vdrderas lägre än yrken dzir män dorninerar.

Uredningen bör, enligt vår uppfattning, även lägga
förslag om hur rådande missförhållanden skall åtgåirdas
utån att man från samhällets sida inkriiktar på det ansvar
parterna på arbetsmarknaden har.

Ett system med arbetsviirdering finns idag inom EG.
Vi förväntar oss att regeringen nu i den aviserade jäm-
stiilldhetspropositionen lämnar förslag i denna fråga.

Regeringen aviserar nu att en szirskild utredare skall
tillkallas, bland annat för att göra en analys av mojlighe-
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terna att använda arbetsvärdering som ett instrument för
jämförelser av arbeten.

Vi anser att tiden är mogen att genomföra arbets-
värdering. Den utredning som avses tillsättas bör diirför få
direktiv att genomföra detta i enlighet med vad som ovan
anförls. Detta innebiir en harmonisering till de regler som

gäller inom EG.
De praktiska förveirvshinder som idag finns måste un-

danröjas. Attityder och veirderingar iir också av stor bety-
delse nrir det gäller kvinnors och mäns lika möjligheter till
arbete och utbildning. Ansvaret för att förändra attityder
på arbetsplatsen, och arbeta bort fördomar,ligger såvzil hos

den enskilde som hos arbetsgivaren och de fackliga orga-
nisationerna.

Grundläggande för jämstiilldhet på arbetsmarknaden zir

också att både kvinnor och män kan kombinera förvdrvs-
arbete med det praktiska arbetet i hemmet och föräldraans-
var. Hemmet och familjen zir kvinnors och mäns gemen-

samma ansvar.

Trygghetssystemet
Arbetsmarknaden tir könsuppdelad och kvinnorna har

ett betydligt smalare verksamhetsområde än männen.
Kvinnor arbetar fråimst inom vård, service och kontorsyr-
ken och har oftast lägre löner än män. Detta leder till
ytterligare orättvisor genom att vårt sociala trygghetssy-
stem är kopplat till lönearbetet på arbetsmarknaden.

Kvinnor arbetar oftare kortare tid. Detta medför lägre

arbetslöshetsersättning, lägre sjukpenning och lägre pen-

sion. Det iir enligt vår mening inte acceptåbelt att i det
sociala trygghetssystemet bygga in orättvisor som beror av

arbetsmarknadens utseende och sociala förhållanden som
i mångt och mycket zir ett arv från ett samhälle med andra
attityder och vzirderingar till kvinnors arbete.

Möjligheterna att uppnå likviirdiga sociala trygghets-
villkor mellan kvinnor och män, förutsätter att de sociala
trygghetssystemen i större utsträckning utgår från grund-
trygghetsprincipen, med möjligheter till individuell på-

byggnad i det sociala skyddet.
Centern har ett flertal tillfällen föreslagit en allmän ar-

bets lö shets försåikrin g/trygghets försZikring för alla. En sådan

försZikring skulle ge såväl kvinnor som män en grundtrygg-
het lika för alla. Systemet skulle innebiira att de högst
avlönade som nu gynnas, i de flesta fall män, får avstå till
dem som missgynnas mest, i de flesta fall kvinnor.

Vårt förslag innebåir även att de som med nuvarande
regler står helt utanför möjligheter till arbetslöshetsersätt-
ning skulle få en rimlig grundtrygghet. Detta bör ges

regeringen tillkänna.
Centern anser att aktiva insatser bör göras för att

påskynda arbetet för att nå målet om lika lön för lika
arbete. Ett sätt Uir att ålägga arbetsmarkadens parter att
fuligen redovisa vilka åtgzirder som vidtagits för att nå
målet. Redovisningen bör ske till JAMO.

Det eir viktigt att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar
för att målsättningen om lika lön för lika eller likvtudigt

arbete ska kunna uppnås. S tatsmakterna kan med hjälp av
ovan föreslagna redovisningsskyldighet påskynda arbe-
tet.

Centerkvinnorna har sällt något starkare krav ang-
ående lika lön för kvinnor och män som utför samma
arbete, då vi anser att arbetsmarknadens parter varje fu
ska redovisa löneläget för JÄMO.

Svar på den andrafrågan:
Inom vissa yrkesområden åir arbetsmiljön såirskilt tung,
både fysiskt och psykiskt. Det gäller till exempel för
vårdbiträden - en personalgrupp dår arbetsskadorna dr
många och personalomsättningen stor. Det åir bland annat
nödvändigt att tekniska hjälpmedel tas fram som minskar
de rent fysiskt tunga momenten inom vård och omsorg.

Det Zir också nödvändigt att monotoni i arbetet mot-
verkas. Ensidiga arbetsmoment kan till exempel innebä-
ra betydande risker för belastningsskador, förslitning
med mera.

Arbetsmiljökommisionens redovisning av de mest ut-
satta arbetarna visar att det oftast iir kvinnor som utför
dessa arbeten. Bland dessa finns lokalvårdare, industriar-
betare och olika arbeten inom sjukvården.

Dessa belastningskador leder ofta till långvariga sjuk-
skrivningar och stort lidande for de drabbade. Bland
många av dessa riskyrken åir andelen invandrarkvinnor
stor. Beroende på språksvfuigheter och en annan kultur
kan dessa kvinnor ha siirskilda problem med att komma
till rätta med sin arbetsmiljö.

Andra problem eir arbete vid bildskdrm, där det åinnu

råder oklarhet om hur omfattande skador bildskåirmsar-
bete kan ge upphov till. Kvinnor drabbas ofta av diffusa
symptom som år svåra att håirleda till en viss sjukdom.
Det finns tecken som tyder på at dessa problem kan ha

samband med kvicksilverförgiftning från till exempel
amalgam. Dessa samband bör undersökas i en brett
upplagd studie.

Centern har medverkat till att Arbetslivsfonden inrät-
tats. Den skall anvåindas för att förbättra arbetsmiljöer
och rehabilitering av ansfållda. Enligt vår uppfattning
kan arbetslivsfondens medel vara till stor nytta för att
förbätta kvinnliga arbetsplatser. Dzir finns idag stora
problem.

Centerkvinnorna har i ett uttalande ståillt krav på att
stora delar av arbetslivfondens pengar måste gå till att
förbättra de sämst st2illdas - vilket oftast är kvinnor -arbetsmiljöer. Vi har även arbetat lokalt med tematkvin-
nors hälsa.

Med vänlig hälsning
Centerns kvinnoutskott

Marie Wil6n
Politisk sekreterare
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Socialdemokraterna

S o cialde mo krati s ka kv innofii rbunde t
svarar på de n fö rsta frågan.

Huvudansvaret för förhandlingar och avtal om löner
ligger och ska även i framtiden ligga på arbetsmarknadens
parter. Vad samhället kan göra är att markera vad som år
tillåtet och inte, och att bidra till ökad kunskap.

Nuvarande jämställdheslag forbjuder könsdiskrimi-
nering neir det gäller löner och anställningsvillkor. Den
nya jämställdhetslag som träder i kraft vid årskiftet ökar
möjligheterna atl. pröva fall om lönediskriminering.

Mer kunskap behövs om löneskillnaderna. En siirskild
utredare har därför tillsatts som ska belysa utvecklingen
av kvinnors och mäns löner och orsakerna till löneskillna-
dcr. Behovet av lönestatistik och forskning ska redovisas.
Det ska också undersökas om arbetsvärdering kan använ-
das som en metod för attjämföra arbeten som åir olika men
som kan betraktas som likvärdiga.

Att uppviirdera kvinnors arbete är en viktig rättvise-
och jämställdhetsfråga. Löncskillnader mellan kvinnor
och rnän som utför lika eller likviirdigt arbete kan givetvis
inte accepteras. Vi kommer dzirför attta alla tillfällen till
att väcka debatt om kvinnors löner, för att påverka kvin-
nors villkor till det bättre. Ökat inflytande för kvinnor i
arbetslivet, facket och politiken är också viktigt, eftersom
vi vet att bristen på jämställdhet både nåir det gäller löner
och andra villkor är en fråga om makt. Inte minst viktigt
är aLtkvinnor får stöne inflytande över löneförhandlingar
och de viirderingar som styr lönerna.

Svar på andrafrågan
Det zir svårt att säkert fastställa om kvinnorna i arbetar-

klassen har en sämre hälsa idag än tidigare.
Det finns tecken som tyder på det - sjukskrivningsut-

veckling, antalet arbetsskadefall och så vidare.
Men detta kan också bero på att kvinnor yrkesarbetff i

större omfattning och då också i större utsträckning an-
mäler till försiikringskassan när de är sjuka. Det kan vidare
bero exempelvis pä att praxis ändrats niir det gåiller be-
dömninsar av arbetsskador.

Oavsett detta åir det givetvis oacceptabelt att klass och
kön avgör människors hålsa.

I folkhälsopropositionen föreslog den socialdemokra-
tiska regeringen att ett siirskilt folkhälsoinstitut ska inrät-
tas. Hzir underströks också att kvinnors samt barns och
ungdomars hälsa siirskilt ska uppmdrksammas. Utsatta
kvinnor ska vara ett såirskilt programområde i institutets
verksamhet.

Men kvinnors hälsa styrs inte bara av hälsoinsatser i
snäv bemiirkelse. Familjepolitiken som helhet år avgöran-
de för hur kvinnor mår. DZirför vill socialdemokraterna
fortsätta satsa på en familjepolitik som bygger på tre
viktiga insatser:

En fortsatt utbyggd barnomsorg,
en fortsatt utbyggd föräldraförsåikring när landets

ekonomi medger det
och ytterligare höjning av barnbidraget från årsskiftet.

Med vänlig hälsning
Gunilla Sjögren och Merike Palm

S ocialdemokratiska kvinnoförbundet

Vi har fått svar från samtliga riksdagspartier utom
KristDemokratiska Samhällspartiet. Vi får hoppas att det
beror på att det dr, eller var semestertid niir vår förfrågan
skickades iväg.

Av svaren att döma är orättvisan vad gäller kvinnor och
mäns löner uppmåirksammad.

En siirskild utredare har tillsatts för att utröna varför
kvinnor oftast har lägre löner än män.

Det har också sagts att nuvarande jämsälldhetslag
förbjuder kön sdiskri m in erin g vad gäller löner och anstzill -

ningsvillkor.
Man kan fråga sig varför den skyldige arbetspartern

inte stiills till ansvar.
Och åir inte det regeringens sak att se till att det blir

gjort?
Riksdagsparti ernas kv innoförbund efterl yser större del -

tagande i politiken av Sveriges kvinnor. Ettbra tillftille åir

att efter valet ringa upp samtliga partiers kvinnoutskott,
och fråga hur det gick med deras intentioner och löften.
Hur det gick med utredningen om lönerna, hur kvinnors,
barns och ungdomars hälsa är, och vad som görs åt den.

Kvinnor, politikerna Zir till för er!

Redaktionen
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