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I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera webbplatsen ”Kvinnors kamp för rösträtt” och 
Kvinnohistoriska samlingarna som helhet. Vi tar upp frågor om digitalisering, 
tillgängliggörande, marknadsföring m.m. http://www.ub.gu.se/kvinn/rostratt/ 
 
Om Kvinnohistoriska samlingarna 
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek är sedan 1997 nationellt 
ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Redan 1958 grundades stiftelsen 
Kvinnohistoriskt arkiv, på privat initiativ. Grundare var tre kvinnor: bibliotekarierna Asta 
Ekenvall och Rosa Malmström, och Eva Pinéus, verksam inom Fredrika Bremerförbundet. 
Deras mål var att lyfta fram bibliotekets litteratur om kvinnor och kvinnoforskning, att samla 
arkivmaterial om den svenska kvinnorörelsen och att ge ut en serie kvinnohistoriska 
bibliografier och vetenskapliga verk. 1971 blev arkivet en del av Göteborgs 
universitetsbibliotek och bytte namn till Kvinnohistoriska samlingarna. Man fick sin första 
anställda bibliotekarie, på halvtid. 1997 blev samlingarna alltså ansvarsbibliotek och har nu 
nio anställda bibliotekarier. 
 
Kvinnohistoriska samlingarna har Sveriges största samling av litteratur om kvinno- och 
genusfrågor. I handsskriftssamlingen finns arkiv från ca 150 enskilda kvinnor och ca 100 
föreningar och samlingarna växer kontinuerligt. Arkivmaterialet används ofta av forskare och 
har legat till grund för såväl avhandlingar som populärvetenskapliga verk. Mest känd är nog 
Ulrika Knutsons ”Kvinnor på gränsen till genombrott : grupporträtt av Tidevarvets kvinnor”, 
som bygger på material om Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Andra exempel är 
Lena Eskilssons ”Drömmen om kamratsamhället : Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 
1925-1935”, Birgitta Jordanssons ”Den goda människan från Göteborg : genus och 
fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt”, som bygger på material från 
”Föreningen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård” och Per Wästbergs ”Alice och 
Hjördis : två systrar : dagböcker och brev 1885-1964”, om Alice Nordin och Hjördis 
Tengbom. 
 
Göteborgs universitetsbibliotek började tidigt digitalisera delar av sitt material, redan i mitten 
av 1990-talet. Kvinnohistoriska samlingarna startade med viktiga äldre kvinnotidskrifter – 
”Tidskrift för hemmet”, ”Dagny” och ”Framåt”. För rösträttsportalen digitaliserade vi 
”Rösträtt för kvinnor”, på tur står ”Morgonbris”.  
 
Skäl att digitalisera 
Det finns naturligtvis många anledningar till att digitalisera sitt material. Här är några av våra: 

• Att göra materialet tillgängligt för så många som möjligt, oavsett bostadsort 
• Att underlätta för forskning och undervisning 
• Att minska slitaget på materialet 
• Att göra kvinnornas historia mer synlig 
• Att underlätta vårt eget arbete. I våra samlingar har vi flera tusen fotografier, som ofta 

är svåra att hitta. Vi har länge diskuterat att skapa en databas över dessa. Med 
rösträttsportalen har vi fått början till en sådan.  

 
 

 
Rösträttsportalen 
I vårt arkiv finns bl.a. handskrifter, trycksaker och fotografier från olika rösträttsföreningar. 
Även i personarkiven hittar vi mycket material med anknytning till rösträttskampen. Flera av 
de kvinnor, vilkas efterlämnade papper finns hos oss, var aktiva i kampen för rösträtt. I dessa 
arkiv kan det finnas fotografier, pamfletter, brev, dagböcker, affischer m.m. Med detta som 
utgångspunkt skapade vi portalen ”Kvinnors kamp för rösträtt”, som lanserades i början av 
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året. Förutom vårt material innehåller den också en nyskriven historik över rösträttskampen, 
biografier över centrala personer m.m. I arbetet med portalen har vi samarbetat med 
historikern Josefine Rönnbäck. Målgrupper är studenter och lärare på gymnasienivå i Älvsjö, 
folkhögskolor, universitet och högskolor och andra intresserade. Under sommaren har 
portalen översatts till engelska, för att ytterligare öka användbarheten. 
 
Marknadsföring 
Vi har begränsade resurser för marknadsföring och har fått förlita oss på de gratisvägar som 
finns. När portalen lanserades gjorde vi ett extra utskick av vårt Nyhetsbrev, och skickade 
mail till Biblist, Folkbibliotekslistan, Skolbibliotekslistan och Genuslistan. Den sistnämnda 
riktar sig till genusforskare, jämställdhetsarbetare m.m. Vi vände oss också direkt till 
tidskrifter och organisationer, som vi trodde skulle vara intresserade, t.ex. Populär historia, 
Historielärarnas förening, institutioner för genusvetenskap och historia vid universitet och 
högskolo, och inte minst till våra nordiska motsvarigheter. Detta resulterade bl.a. i notiser i 
SvD och Populär Historia, och artiklar i tidskrifterna Genus och BBL. Under våren 
demonstrerade vi webbplatsen på ett ABM-seminarium på Västergötlands museum i Skara 
och på Biblioteksdagarna i Malmö deltog vi i en ”poster session” med en nyproducerad 
affisch, broschyrer och bokmärken. Många länkade till webbplatsen och vi fick många 
positiva mail. Ett exempel: ”En fantastisk och fantastiskt användbar sida, Grattis!” Sidan har 
redan under våren använts i undervisningen, av Institutionen för genusvetenskap vid 
Göteborgs universitet, så vi har nått några av våra tänkta användare. Vi kommer att fortsätta 
att marknadsföra webbplatsen, bl.a. på årets Skolmässa i Älvsjö.  
 
Framtida projekt 
2002 hade vandringsutställningen ”Kärlek, makt och systerskap” vernissage på Arbetets 
museum i Norrköping. Den berättar historien om den andra vågens kvinnorörelse, fr.a. under 
1960- och 1970-talet. Till utställningen gjorde Kvinnohistoriska samlingarna en webbplats. 
Rösträttsportalen blev andra delen i vår ”serie” om den svenska kvinnorörelsens historia. Nu 
håller vi på att skapa en ny portal om ”Kvinnors kamp för utbildning”. Den ska bl.a. innehålla 
grundutbildning, högre utbildning, lärarutbildning och folkbildning. Under den sista rubriken 
ryms ”Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad”. Vi har arkiv från skolan, från 
Fogelstadförbundet och från de enskilda initiativtagarna till skolan. Det långsiktiga målet är 
att täcka in den svenska kvinnorörelsen, från slutet av 1800-talet och framåt. Vi hoppas också 
kunna knyta våra webbplatser närmare dem som görs i våra nordiska grannländer, hos 
KVINFO i Danmark, KILDEN i Norge och MINNA i Finland. Inom det europeiska nätverket 
WINE – Women’s Information Network Europe – har vi planer på att göra en gemensam 
webbplats om den europeiska kvinnorörelsen. 
 
Finansiering 
Kvinnohistoriska samlingarna är en del av Göteborgs universitetsbibliotek och ingår i dess 
budget. Som ansvarsbibliotek får vi också specialdestinerade anslag, som ska användas till 
projekt som kommer hela landet tillgodo. Dessa anslag uppgår f.n. till 500.000:-/år. 
Rösträttsportalen har bekostats med delar av dessa anslag. Vi har också externa 
samarbetspartner. En av de viktigaste är Nationella sekretariatet för genusforskning, med säte 
i Göteborg. Sekretariatet bidrog till finansieringen av ”Kärlek, makt och systerskap”. 
 
Kvinnors kamp för rösträtt – en genomgång av webbplatsen 
Historik 
I Sverige var det organisationen ”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt”, LKPR, 
som drev rösträttsfrågan. I historiken berättas om metoder, argument, interna konflikter och 
om det motstånd man mötte. Likheter och olikheter vad gäller mäns och kvinnors 
rösträttskamp tas upp och kvinnornas kamp sätts in i ett större historiskt sammanhang. Texten 
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är illustrerad med fotografier från våra samlingar och med inskannade omslag till skrifter från 
den aktuella tiden. Historiken har skrivits av fil.dr. Josefin Rönnbäck, som 2004 disputerade 
på avhandlingen ”Politikens genusgränser : den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921”. Det är första gången Kvinnohistoriska 
samlingarna på detta sätt samarbetar med en forskare. Vi kommer att göra det även i arbetet 
med Kunskapsportalen. Översiktstexten till den ska skrivas av fil.dr. Christina Florin.  
 
I avdelningen Biografier porträtteras nio kvinnor och tre män utförligt, och ytterligare åtta 
kvinnor mer kortfattat. Urvalet har gjorts av Josefin Rönnbäck, som också står för några av 
texterna. Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman. I de längre 
biografierna finns litteratur om och av den biograferade personen. I vissa fall länkas till 
fulltext av artiklar i t.ex. ”Rösträtt för kvinnor”. 
 
Fotografier är en databas som f.n. innehåller cirka 100 sökbara foton av personer med 
anknytning till rösträttsrörelsen. Här finns också många av de vykort man använde för att 
sprida sitt budskap. Databasen bygger på Kvinnohistoriska samlingarnas arkivs bestånd av 
fotografier. Vi har ett par tusen foton i vårt arkiv och får många förfrågningar angående detta 
material. Fotografierna finns spridda i olika arkivsamlingar och endast ett urval är 
katalogiserat sedan tidigare, i en kortkatalog. Som nämnts ovan har vi länge haft planer på att 
framställa en bilddatabas, för att underlätta tillgängligheten av och sökbarheten i detta 
efterfrågade material. Databasen kommer att utökas i takt med att andra planerade 
portalprojekt blir färdiga. 
 
Kampanjmaterial innehåller länkar till skrifter, pamfletter och liknande material. I kampen 
för rösträtt spred man sitt budskap på många olika sätt. Utöver tryckta skrifter förekommer 
mer udda material, som vimplar och servetter och inte minst ”Rösträttsspelet”. Här har vi 
skannat in en del av det som finns i vårt arkiv. I de fall skrifterna förekommer i 
LIBRIS/KVINNSAM har vi lagt en länk till fulltexten även där.  
 
Tidskrifter – "Rösträtt för kvinnor" var rörelsens huvudorgan. Tidskriften kom ut mellan 
åren 1912 och 1919, när rösträtt för kvinnor drevs igenom, och gavs ut av LKPR. Här finns 
innehållsförteckningarna, liksom hela tidskriften i fulltext. En stor del av de enskilda 
artiklarna är indexerade i databasen KVINNSAM. Bland skribenterna finns många kända 
namn, t.ex. Elin Wägner, Lydia Wahlström, Frigga Carlberg och Gulli Petrini. 
 
Offentligt tryck hänvisar till motioner, propositioner och riksdagsdebatter. Vi har hittills bara 
hunnit skanna in ett urval av dessa. 1884 kom den första riksdagsmotionen angående kvinnors 
rätt att rösta. Den lades fram av Fredrik T. Borg i Andra kammaren. Årtalet brukar därför 
betecknas som ett avstamp för rösträttskampen i Sverige. Under rubriken listar vi motioner 
och propositioner fram till den sista propositionen 1919, när förslaget går igenom. Vi kommer 
efterhand att utöka sidan med riksdagsdebatter, även där vissa i fulltext.  
 
Under Internationellt finns korta redogörelser för och länkar till webbplatser om 
rösträttsrörelserna i andra länder, fr.a. övriga Norden, USA och Storbritannien. I USA och 
Storbritannien började kampen ett par årtionden tidigare än i Sverige och i USA fick kvinnor i 
vissa delstater rätt att rösta redan på 1800-talet. Trots den tidiga kampen i Storbritannien fick 
kvinnor där inte rösträtt förrän 1928. I Europa var Finland först med att införa rösträtt för 
kvinnor, 1906. I år är det alltså 100-årsjubileum för europeiska kvinnors rätt att rösta. Detta 
kommer bl.a. att uppmärksammas med en utställning på Frauenmuseum i Bonn, där vi 
kommer att bidraga med material ur våra samlingar, (vernissage 3 december). 
 
Med hjälp av Tidslinjen kan man se när viktiga händelser ägde rum i Sverige och världen. 
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Vill man ha en snabb översikt över viktiga årtal vad gäller rösträttskampen, kan man gå hit. 
 
Lästips  är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet. 
 
 
 
 
 


