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Abstract
Syftet  med denna uppsats är  att  undersöka den kvinnliga representationen i  Kalmar läns lands-

kommuners kommunalfullmäktige från 1938 till kommunsammanslagningen 1951. Detta innefattar 

att söka en översikt över i vilken grad kvinnor är representerade i länets kommunalfullmäktige-

församlingar och att undersöka hur dessa kvinnliga ledamöter syns i protokollsmaterial i ett par 

kommuners fullmäktigeprotokoll. Södra Möckelby och Vickleby kommuner med relativt hög andel 

kvinnliga ledamöter har valts som exempel. 

Undersökningen  av  valstatistiken  visar  en  ökning  i  både  antal  kvinnor  och  antal  kommunal-

fullmäktige med kvinnlig representation under perioden. Länet ligger under riksgenomsnittet, men 

ökningen är ungefär densamma i relativa termer. Närläsningen av protokoll visar att kvinnor främst 

omnämns vid frånvaro, vid val till olika uppdrag eller vid uppföljning av dessa val. I den kommun 

som har en längre tradition av relativt hög kvinnlig representation märks kvinnor i fler sammanhang 

som förutsätter att man tar ett större utrymme på mötena. Dessa tillfällen sammanfaller med en 

speciell  kvinnas  aktiva  period  i  fullmäktige  och  försvinner  när  den  kvinnliga  representationen 

minskar till en ensam kvinna.

Nyckelord: kvinnohistoria, landskommun, kommunalfullmäktige, kvinnorepresentation, 1940-talet.
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1 Inledning
Tankar på en uppsats med de gamla landskommunernas politiska ledning i  fokus ledde mig till 

boken Att skriva stads- och kommunhistoria. Här delar historiker Erik Wångmar med sig av möjliga 

forskningsområden och frågeställningar med utgångspunkt i de källor som finns i kommunala arkiv. 

Wångmar menar att kvinnorna i landskommunernas politiska församlingar inte är så väl kartlagda 

som de skulle kunna vara.1 Det visade sig stämma. Det finns allmänt hållna påståenden som främst 

grundar  sig  på  den  officiella  valstatistiken  och  det  finns  en  del  studier  om  kvinnorna  i 

stadsfullmäktige,  men  studierna  om  kvinnorna  i  landskommunernas  fullmäktige  lyser  med  sin 

frånvaro, eller är möjligen för gamla eller för svåra att hitta för att jag ska lyckas med moderna 

sökmetoder.  I  mina  hemtrakter  söder  om Kalmar  var  kvinnorna  i  de  politiska  församlingarna 

lätträknade. De fanns inte alls. Men de visade sig finnas ojämnt fördelade i andra delar av länet, så 

kanske fanns det ett kvinnligt inslag även i landskommunernas högsta beslutande organ. 

.1 1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att utforska den kvinnliga representationen i Kalmar läns landskommuners 

kommunalfullmäktige efter valet 1938 och fram till de gamla landskommunernas upphörande 1951. 

I detta ligger att söka en översikt över i vilken grad kvinnor är representerade i församlingarna såväl 

som exempel på hur kvinnliga politiker sedan märks i protokollshandlingar i exempelkommuner.

Frågeställningar som undersökningen är tänkt att besvara är: 

 Hur stor är den kvinnliga representationen i landskommuner i Kalmar län efter valen 1938, 

1942 och 1946? 

 I  vilka sammanhang syns de kvinnliga ledamöterna i protokollsmaterial från de utvalda 

exempelkommunernas kommunalfullmäktige?

.1 2 Disposition
Närmast  presenteras  det  källmaterial  som använts,  vad  som generellt  gäller  för  dessa  typer  av 

material och en presentation av de längder som studerats närmare. Metod och resonemang kring 

avgränsningar och urval följer på det.

I avsnittet om tidigare forskning tar jag upp studier som är av vikt för denna uppsats med huvud-

saklig  inriktning  på kvinnor  i  lokala  politiska  församlingar.  Bakgrund tecknar  jag dels  kvinno-

historiskt  med fokus på kvinnor  i  politiska församlingar  och dels  kommunalhistoriskt.  En liten 

1  Wångmar, Erik (2005), s. 95 ff.

4



presentation av exempelkommunerna finns också. 

Undersökningen  delas  enligt  frågeställningarna.  Resultat  av  protokollstudierna  presenteras  först 

översiktiligt och sedan mer beskrivande där olika situationer och individer kan utläsas. Resultaten 

kommenteras i viss mån under presentationens gång för att sedan diskuteras och sammanfattas i 

därför avsett kapitel. 

.1 3 Källor
För att söka svar på frågorna har jag valt att studera statistik över allmänna val till  kommunal-

fullmäktige från Statistiska Centralbyrån och med kommunalfullmäktigeprotokoll.

Sveriges officiella statistik (SOS) omfattar statistik över resultaten vid allmäna val uppdelade i valår 

och typ av val. Statistiken finns hos Statistiska Centralbyrån (SCB) samlade efter valår. I det här 

fallet är det statistiken för kommunala val som är aktuell. Valstatistiken är uppdelad per län och 

kommun/köping. Information om vid valet förekommande partier och eventuella samarbeten mellan 

dem, antal i fullmäktige, antalet kvinnor av dem samt i de fall informationen finns hur ledamöterna i 

antal  fördelar  sig  på  olika  partier.  Det  var  inte  tvingande  för  mindre  landskommuner  att  ha 

fullmäktige vid den här tiden och alla hade det inte heller. I de fallen träffades kommunalstämman, 

bestående av samtliga röstberättigade i kommunen, några gånger om året och fattade nödvändiga 

beslut. Eftersom valstatistiken endast har med de kommuner som förrättar val till fullmäktige finns 

inte samtliga kommuner med. Antalet kommuner med kvinnlig representation i fullmäktige relateras 

därmed till  antal  kommuner som förrättar val till  fullmäktige,  inte det totala antalet  kommuner. 

Statistiken säger heller inte någonting om hur många kvinnor som egentligen tog plats i fullmäktige, 

bara hur många som röstades in i de allmänna valen. I hänvisningarna benämns denna statistik som 

kommunala valen.

Medelsiffror för hela landets kvinnorepresentations har hämtats från Statistisk årsbok, som också är 

en del av SOS.

Kommunalfullmäktigeprotokollen får sökas i  kommunarkivet  hos de kommuner de forna lands-

kommunerna nu har  uppgått  i  efter  flera  kommunsammanslagningar.  I  hänvisningarna förkortas 

kommunalfullmäktigeprotokollen till KF.

De offentliga protokollen erbjuder  ett  rikligt  och tillgängligt  källmaterial,  men kan vara väldigt 
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formella till sin karaktär. Det är inte alltid det redogörs för diskussioner och beslutsprocesser, utan 

protokollen är beslutsprotokoll med olika grad av diskussionsåtergivelse. Mycket av aktiviteten på 

kommunalfullmäktigesammanträden och i fullmäktigearbetet syns inte i protkollen och det är inte 

självklart   att  protokollsmaterialet  skildrar  olika  personers  arbetsinsats  och aktivitet  rättvist.  En 

studie om hur de kvinnliga ledamöterna framstår i protokollen ger endast insikt i en del av kvinnors 

politiska liv och kan inte sägas ge en helhetsbild av kvinnors politiska engagemang eller inflytande 

vid tiden. 

De  landskommuner  som  valts  för  undersökningen  är  Södra  Möckleby  och  Vickleby  lands-

kommuner.  Dessa  kommuners  material  finns  i  kommunarkivet  i  kommunhusets  källare  i 

Mörbylånga  tillsammans  med  material  från  de  andra  landskommuner  och  köpingar  som  så 

småningom blev Mörbylånga kommun. Hur mycket material som finns varierar från landskommun 

till  landskommun,  men protokollsmaterialet  är  intakt  för  båda  de  kommuner  som här  tas  upp. 

Protokollen  för  Södra  Möckleby kommunalfullmäktige  1939  –  1951  och  Vickleby kommunal-

fullmäktige 1947 – 1951 består av drygt 500 sidor i protokollsböcker handskriven text. 

För Södra Möcklebys del är protokollen i början av perioden väldigt kortfattade och inte så mycket 

utöver en kort beskrivning eller bakgrund till ärendet och beslut finns med om inte en fråga vid 

något tillfälle orsakat extra debatt. Några år in på fyrtiotalet börjar protokollen bli mer beskrivande 

och fylliga och ledamöternas olika inställning anas mer ofta. Ibland tas namn upp men ofta nämns 

bara olika aspekter av frågan. Vid voteringar noteras vilka förslag som ställs  mot varandra och 

vilket antal röster de olika förslagen fått, men hur ledamöterna röstat framgår inte förutom vid de 

enstaka tillfällen en reservation finns. För Vicklebys del är protokollen 1947 – 1951 aktuella och de 

är mer kortfattade än de för Södra Möckleby vid samma tid. De frågor som tas upp leder sällan till  

debatt som är märkbar i protokollen. Voteringar är inte vanliga men förekommer några gånger och 

redogörs för på samma sätt som i Södra Möckleby. Uppgifter om hur ledamöterna röstat finns heller 

inte bland bilagorna och det är därför inte möjligt att utifrån dessa kommuners protokoll utläsa hur 

kvinnornas röstning eller inställning i olika frågor har varit. 

Södra  Möckleby  kommunalfullmäktige  har  endast  efter  valet  1946  gjort  en  förteckning  över 

fullmäktigeledamöterna. Annars finns det inte i fullmäktigeprotokoll,  kommunalstämmoprotokoll 

eller  bland  bevarade  bilagor  någon  förteckning  utan  man  hänvisar  till  länsstyrelsens  röst-

sammanräkning. Vickleby gör en uppräkning av ledamöterna vid första sammanträdet för perioden 

och  för  något  år  finns  dessutom en sammanställd  närvarolängd  bevarad.  Vid  mötesprotokollen 
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anges inte för någon av kommunerna närvaro utan istället de frånvarande ledamöterna vilket gör det 

svårt  att  för  Södra  Möcklebys  del  enkelt  få  en  förteckning  över  de  ledamöter  som  ingår  i 

kommunalfullmäktige  genom  det  kommunala  materialet.   Det  antal  kvinnor  som  enligt  val-

statistiken är invalda i kommunalfullmäktige finns upptagna som frånvarande eller som  mötes-

funktionärer vid något eller några tillfällen under mandatperioden. Namnen på de kvinnor som är 

invalda  framgår  på  så  sätt  av  protokollen  och  därmed  borde  avsaknaden  av  en  fullständig 

förteckning inte vara av större betydelse för undersökningen.

.1 4 Metod
Valstatistiken åskådliggörs kvantitativt för att skapa överblick. Denna ligger också till  grund för 

valet  av  exempelkommuner  som diskuteras  i  kapitlet  om urval  och  avgränsning.  För  att  tolka 

uppgifterna sätts de i relation till  nationella genomsnittssiffror för kommunalfullmäktige och för 

städernas motsvarighet, stadsfullmäktige. De valda kommunernas protokoll kommer att beskrivas 

kvalitativ i ett försök att i materialet se det kvinnliga politiska engagemanget och hur det skildras 

men också åskådliggöras mer schematiskt. Även dessa resultat relateras i diskussionen till tidigare 

forskning som finns främst om stadsfullmäktige. 

Jämförelser mellan de olika kommunerna är inte ett av undersökningens huvudsyften och kommer 

inte att betonas i diskussion och sammanställning. Inte heller jämförelser mellan hur kvinnliga och 

manliga  ledamöter  framstår  i  protokollen  ligger  i  fokus  i  denna uppsats  som vill  göra  en  mer 

deskriptiv ansats. 

.1 5 Avgränsningar och urval
Avgränsning  i  tid  har  gjorts  vid  1938  och  vid  den  gamla  landskommunens  upphörande  1951. 

Geografiskt  har  Kalmar  län  och  Södra  Möckeby  och  Vickleby  landskommuner  i  nuvarande 

Mörbylånga kommun på södra Öland som närstudiekommuner valts. 

I  valstatistiken  finns  från  valet  1938  inskrivet  hur  många  kvinnor  som valts  in  i  kommunal-

fullmäktige i respektive kommun. 1938 utgör därför en naturlig startpunkt i tiden eftersom det gör 

arbetet med att få en överblick över kvinnors representation enklare. Första januari 1952 träder en 

omfattande kommunreform i kraft vilket innebar att de gamla landskommunerna och i någon mån 

köpingarna slogs samman till större enheter. De sista protokollen för dessa gamla landskommuner 

är alltså från årsskiftet 1951/1952.
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De val som är aktuella för valet av fullmäktigeledamöter till de gamla kommunerna är valen 1938, 

1942 och 1946. Valet 1950 avser de nya kommunerna och stämmer därmed inte med föregående val 

avseende antal kommuner och ledamöter. Jag har ändå valt att ta med detta år i den statistik som 

gäller  kvinnorepresentationen  i  hela  länets  landskommuner,  där  det  sammantagna  geografiska 

området är detsamma och på så sätt jämförbart. På kommunnivå har de nya kommunernas kvinno-

representation i fullmäktige kommenterats men inte mer än så. 

Jag har enbart tittat på landskommunerna och har inte räknat med städer och köpingar. Köpingarna 

finns med i samma listor i den allmänna valstatistiken men markeras med "köp." efter ortnamnet 

och är lätta att urskilja. Valstatistik för stadsfullmäktige redovisas i egna längder.

I  Kalmar  län  finns  exempel  på  kommuner  med olika  grad  av  kvinnorepresentation  under  hela 

perioden. För exempelstudier av kommunalfullmäktigeprotokoll har jag valt kommuner med god 

kvinnorepresentation.  Jag  tänker  mig  att  det  möjligen  är  större  chans  att  i  dessa  kommuners 

protokoll se dessa kvinnliga ledamöters närvaro och engagemang tydligare och i fler sammanhang 

än i de kommuner där färre kvinnor finns. Valet föll då på två kommuner i nuvarande Mörbylånga 

kommun,  Södra  Möckleby,  som är  en  av  de  två  kommuner  som sammantaget  har  den  största 

andelen kvinnor i fullmäktige mellan 1938 och 1950. Närbelägna Vickleby landskommun får en av 

länets högsta procentsatser kvinnor i valet 1946, 15 % eller 3 av 20, från att inte ha haft någon 

kvinna i församlingen valet innan. Första protokollen att ingå i undersökningen är de som avslutar 

den tidigare mandatperioden, alltså sista mötet 1938 för Södra Möcklebys del och sista mötet 1946 

för Vicklebys del. Detta eftersom valen till nämnder och styrelser inför nästkommande år gjordes 

sista mötet året innen. Det sista mötet hölls i regel i slutet av december. Man hade ju då klart för sig 

vilka  som skulle  ingå  i  fullmäktige  kommande  mandatperiod  och  gjorde  valen  till  nämnderna 

utifrån det. De sista protokollen att ingå är de som upplöser kommunen till fördel för den nya vid 

ingången av 1952. Södra Möckleby och Vickleby uppgår efter sammanslagning 1/1 1952 i Ottenby 

respektive  Mörbylånga  kommun.  Jag  har  alltså  följt  dessa  kommuner  enbart  i  den  gamla 

kommunalordningen fram till deras upphörande. Inga protokoll har lästs för de nya kommunerna.

I  materialet  finns givevis fler  kvinnor nämnda vid namn än de som är ledamöter i  kommunal-

fullmäktige, både som föremål för olika ärenden, som ledamöter för olika nämnder eller som på 

andra sätt har något kommunalt uppdrag, men jag har låtit begränsa denna undersökning till  de 

kvinnor som är fullmäktigeledamöter.
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2 Tidigare forskning 
Historisk forskning om kvinnor i  politiken har ofta ett  fokus på rösträttskampen och tiden från 

sekelskiftet  fram till  början av 1920-talet då beslutet  om kvinnors allmänna rösträtt  vinner laga 

kraft.  Bland  forskning  om  tiden  efter  1921  märks  Kjell  Östbergs  Efter  rösträtten:  Kvinnors  

utrymme efter det demokratiska genombrottet som tar upp kvinnor i politiken, på arbetsmarknaden 

och i  den  fackliga  rörelsen.  Utgångspunkten  är  att  resultatet  av  den kvinnliga  valbarheten  och 

rösträtten inte blev att fler kvinnor tog plats i de beslutande församlingarna. Avhandlingen sträcker 

sig i tiden till och med mellankrigstiden och slutar ungefär när denna uppsats börjar. Den etablerade 

politiska världens metoder att hålla kvinnorna utanför, kvinnornas respons på detta och de strategier 

man hittar utanför de politiskt valda församlingarna behandlas.2

Östberg menar att andelen kvinnor i landskommunerna är lägre än den redan låga andelen i stads-

fullmäktige och att bottenåret var 1930 då den genomsnittliga representationen i landskommunen 

endast  är  en  procent.  Han  poängterar  också  att  landskommunerna  på  intet  sätt  är  ett  enhetligt 

föremål för betraktelser utan kan grupperas i rena jordbrukskommuner, där kvinnorepresentationen 

var lägst och industrikommuner med betydligt högre andel.3

Det  var  enligt  Östberg  ovanligt  att  kvinnor  satt  mer  än  en  mandatperiod  i  fullmäktige. 

Representationen  i  nämnder  och  beredningar  var  låg  och  ofta  begränsad  till  de  nämnder, 

fattigvårdsstyrelse och barnavårdnämnd, där det fanns centrala föreskrifter om att en kvinna skulle 

ingå och avsaknaden av kvinnor var i princip total i tekniska nämnder och i centrala nämnder som 

städernas drätselkammare eller landskommunens kommunalnämnd så sent som 1941.4

En annan för denna uppsats central avhandling är Gunnela Björks Att förhandla sitt medborgarskap.  

Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i  Örebro 1900-1950.  Syftet  är  att  "pröva om kvinnors 

kollektiva handlande under första hälften av 1900-talet kan förstås och förklaras som en kamp och 

en  förhandlig  om  innebörden  i  kvinnors  politiska  medborgarskap".5 Med  Örebro  stad  som 

utgångspunkt  lyfter  Björk  olika  aspekter  av  kvinnors  politiska  agerande både inom och utanför  de 

offentliga församlingarna med hjälp av främst stadsfullmäkigeprotokoll och olika (kvinno)föreningars 

protokoll och material.6

2 Östberg, Kjell (1997), s. 9.
3 Östberg, Kjell (1997), s. 69 samt fotnot 222, s. 223.
4 Östberg, Kjell (1997), s. 69 f.
5 Björk, Gunnela (1999), s. 29.
6 Björk, Gunnela (1999), s. 33 f.
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I en kronologisk översikt delar Björk in 1900-talets första hälft i fem perioder som ungefär omfattar 

tio år men ibland går omlott. Den period som sammanfaller med den här uppsatsens avgränsningar i  

tiden karaktäriseras i Björks avhandling av kvinnan som den samhällsnyttiga medborgaren. Hon 

menar  att  beredskapstiden och kriget  i  många mäns frånvaro visserligen öppnar  nya dörrar  för 

kvinnors  arbetsinsatser  och  engagemang,  men  beslutsvägarna  förblir  manliga  och  Björks 

undersökning bekräftar tidigare forskning som sagt att kristid tenderar att ytterligare konservera de 

könsroller och mönster som finns. Genom att täcka avsaknaden av arbetskraft och jobba ideellt med 

mycket beredskapsarbete tog kvinnorna och kvinnoorganisationerna sitt ansvar för landet men det 

betalade sig inte i ökat inflytande.7 I närläsning av protokoll framträder områdena omsorgsfrågor, 

kvinnors tjänster och löner samt kvinnors rätt att få vara med och bestämma som de områden som 

fick de kvinnliga ledamöterna att tala i stadsfullmäktige.8

När det gäller representation till politiska församlingar visar Björks forskning att kvinnor sågs som 

en intressegrupp som borde finnas representerade på partilistan i likhet med intressegrupper som 

nykterister, fackligt engagerade eller frikyrkliga. Detta synsätt ökade möjligheten för en kvinna att 

bli invald, men gjorde att steget till ytterligare representation var större. Flera exempel ges på hur en 

plats i en styrelse eller på en lista är reserverad för en kvinna och i praktiken innebar det att det var 

denna plats och inte fler som män var beredda att avstå.9

Kvinnor i kalmarpolitiken har hanterats i en kandidatuppsats från 1994. Här tar Katarina Stahl upp 

de kvinnor som suttit  i  Kalmar stadsfullmäktige från 1910, då kvinnor för första gången kunde 

väljas in, till 1970 då stadsfullmäktige formas om till kommunfullmäktige. Stahl berör inte lands-

kommunerna  eller  övriga  delen  av  länet.  Andelen  kvinnliga  ledamöter  i  Kalmar  stads  stads-

fullmäktige varierar under den period denna uppsats hanterar mellan 8,3 och 14,3 %, vilket med 

undantag för valet 1950 som ger 14,3 % kvinnor är något under riksgenomsnittet. Antalet ledamöter 

i stadsfullmäktige ligger dessa år mellan 35 och 45.10 Stahl grupperar sin studie av de kvinnliga 

stadsfullmäktigeledamöternas uppdrag i tre tidsperioder och hennes mellersta period, 1931-1950, 

sammanfaller relativt väl med avgränsingarna för denna uppsats. Under denna period menar Stahl 

att  kvinnorna  i  fullmäktige  liksom  tidigare  har  huvuddelen  av  sina  politiska  uppdrag  inom 

traditionellt  kvinnliga  områden  såsom  omsorg,  barn  och  gamla.  Hälsovårdsnämnd, 

7 Björk, Gunnela (1999), s. 259 f. 
8 Björk, Gunnela (1999), s. 283.
9 Björk, Gunnela (1999), s. 271 f.
10 Stahl, Katarina (1994), s. 24 f.
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fattigvårsstyrelse, nykterhetsnämnd, barnavårdsnämnd och skolstyrelser var vanliga uppdrag. Men 

under 1940-talet blir det allt vanligare med kvinnor inom mindre traditionellt kvinnliga områden. 

Polisnämnd, civilförsvarsnämnd, beredningsutskott och löne- och avtalsnämnd är exempel på det.11 

I antologin Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi konstaterar Åsa Folkesson 

i  artikeln  "Landsbygdskvinnans  sång:  Om kvinnor  och  lokalpolitik  vid  tiden  för  storkommun-

reformen" att andelen kvinnliga ledamöter i fullmäktige ökar vid valet 1950. Som skäl ger hon att 

antalet ledamöter i varje församling ökar, att det med större valområde blir mindre viktigt med nära 

personliga  kontakter  och  att  gamla  invanda  mönster  bröts.  Hon  ger  också  en  bild  av  förut-

sättningarna för kvinnor på 40-talets svenska landsbygd och menar att lantbrukarhustrurnas tunga 

arbetsbörda och en stor utflyttning till städer och tätorter av unga ogifta förvärvsarbetande kvinnor 

är två viktiga orsaker till den låga andelen kvinnor i landskommunernas fullmäktige. Andra orsaker 

är en traditionell arbetsfördelning som lever kvar och att landsbygdens kvinnor inte hade traditionen 

att umgås i föreningsform.12

11 Stahl, Katarina (1994), s. 27 f.
12 Folkesson, Åsa (2002) s. 83 ff.
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3 Bakgrund
1940-talets Sverige var mitt i  flera processer. Människors försörjning flyttades i allt större grad från 

jordbruk till  industri  och  tjänstesektor,  befolkningen  ökade,  folkhälsan  förbättrades  och  sociala 

reformer  genomfördes.  Andra  världskriget  satte  sina  spår  även  om Sverige  var  förskonat  från 

mycket.  I  männens  frånvaro  blev  kvinnor  attraktiv  arbetskraft  och  arbetsuppgifter  utanför  de 

traditionellt kvinnliga områdena fanns att tillgå. Efter kriget förändrades detta igen och kvinnan 

förväntades  återta  sin  roll  som fru  och  mor,  men  de  erfarenheter  och  kunskaper  som kvinnor 

förvärvat under kriget öppnade ändå nya dörrar på sikt.13

Nya försörjnings- och utbildningsmöjligheter fick både kvinnor och män att lämna landsbygden för 

städer  och  tätorter  under  1900-talets  första  halva.  De kvinnor  som lämnade  landsbygden var  i 

huvudsak  unga  och  ogifta.  Sociala  reformer  skapade  också  nya  möjligheter  för  kvinnor  som 

stannade kvar på landsbygden eller i mindre samhällen. Yrkesgrupper som hemsystrar och distikts-

sköterskor uppstod. Tanken på att hushållet skulle drivas med professionell effektivitet slog igenom 

på 40-talet  och speciella  lärarinnegrupper  som till  exempel skolkökslärarinnor och lanthushålls-

lärarinnor uppstod för att utbilda landsbygdens kvinnor. Många kvinnor på landsbygden var gifta 

lantbrukarhustrur.  Den tekniska utvecklingen ledde till  att  kvinnan kunde utföra nya uppgifter i 

lantbruket  och  hon  behövdes  nu  även  i  arbetet  på  åkrarna.  Detta  gjorde  kvinnans  redan  stora 

arbetsbörda ännu större. Långa arbetsdagar och djurens, familjens och hushållets skötsel veckans 

alla dagar band många kvinnor till gårdarna och många upplevde sig mer eller mindre isolerade 

innan tekniken nådde in i köken och underlättade även kvinnornas arbete.14

Yvonne Hirdman beskriver den relation som rådde mellan könen i samhällets strukturer 1930 till 

1960 för ett osynligt och delvis omedvetet "husmoderskontrakt". Samhällets sociala reformer, som 

fick allt större genomslagskraft på 40-talet,  syftade till  att  stärka kvinnan i rollen som mor och 

husmor och inte för att i  normalfallet underlätta ett liv utanför hemmet. Kvinnor som förvärvs-

arbetade betraktades som förvärsvarbetande husmödrar och inte i första hand som yrkeskvinnor. 

Men mot detta husmodersideal fanns förkämpar som till exempel Alva Myrdal, som drev kvinnans 

rätt  till egen inkomst och rätt att påverka sin situation även utanför hemmets väggar.15

13 Wikander, Ulla (1992), s.200 ff. 
14 Folkesson, Åsa (2002), s.77 ff.
15 Hirdman, Yvonne (1992), s. 209 ff.
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.3 1 Landskommunen före 1952
1862  kom  kommunalförfattningen  som  slog  fast  kommunens  ansvarsområden.  Också  de  nya 

funktioner som under 1800-talet vuxit fram ur de socknar som med kyrkan i centrum haft olika 

ansvarsområden sedan århundraden. Nu delades socknens ansvar mellan församlingen och lands-

kommunen på Sveriges  landsbygd.  Städerna  hade redan tidigare haft  en från kyrkan fristående 

styrelse. Nu inrättades också begreppet köping om mer stadsliknande landskommuner som ett slags 

mellanting.16 

Kommuner  var  under  denna  period  indelade  i  primär  och  sekundär-kommuner.  Till  primär-

kommuner räknades de ovan nämnda inklusive den kyrkliga kommunen. Sekundärkommuner var 

landsting,  hushållningssällskap  och  härader  fram  till  1943,  då  vägskötseln  centraliserades  till 

Vägverket.  Det  fanns  också  specialkommuner  på  mer  frivillig  basis.  Det  kunde vara  samman-

slutningar mellan kommuner i  en viss fråga som till  exempel fattigvård eller  skola,  men också 

municipalsamhällen.17 Municipalsamhällen  var  en  slags  kommundel  som  omfattade  ett  större 

samhälle i en landskommun och som inom landskommunen styrde samhället med regelverk som för 

stad och köping.18

De större landskommunernas högsta beslutande organ var redan från början kommunalfullmäktige. 

För  de  mindre  kommunerna  hade  man  istället  kommunalstämmor  där  alla  röstberättigade  i 

kommunen hade rätt att delta. 1918 beslutades att  kommuner med mer än 1 500 invånare skulle 

välja  fullmäktige  och  1938  minskades  detta  antal  till  700  invånare.  Sista  valet  innan  de  nya 

kommunerna trädde i  kraft  hade 72% av landskommunerna fullmäktige.  Verkställande organ är 

sedan kommunalnämnden, motsvarigheten till  dagens kommunstyrelse, eller andra nämnder som 

kunde finnas i den aktuella kommunen.19 

Fattigvård och folkskola var under 1800-talet socknens stora frågor och de följde med efter 1862 

även om folkskolan i vissa landskommuner låg kvar som församlingens ansvarsområde ända till 

1930. Samhällsförändringen ställde krav på andra uppgifter för städerna under 1900-talets tidigare 

årtionden. Man tog ansvar för tekniska moderniteter i staden som gasverk och spårvägar, men också 

det  ökade behovet  av  sociala  stödfunktioner.  På landsbygden var  folkskola  och fattigvård  med 

närliggande uppgifter alltjämt stora och expanderande utgiftsposter. Det kommunala ansvaret för 

16 kommun. http://www.ne.se/lang/kommun, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-08-03.
17 Från sockenstämma till storkommun (1954), s. 27 ff.
18 Halvarson, Lundmark och Staberg (2009), s. 213.
19 Från sockenstämma till storkommun (1954), s. 55. 
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bland annat brandskydd, ordningsväsende, hälsovård och socialvård utöver fattigården är exempel 

på områden som definieras och utökas under 1900-talets första halva.20

Under  1900-talets  första  halva  fortsätter  också  den  utveckling  som  i  teknikframstegens  och 

industrialiseringens  fotspår  påbörjats  under  1800-talet  på  den  svenska  landsbygden.  Andelen 

sysselsatta med jordbruk minskar och städerna växer på bekostnad av antal boende på landsbygden 

och 1951 har mer än hälften av alla landskommuner under 1000 invånare. Detta gör det svårt för de 

små landskommunerna att klara de kommunala uppdragen samtidigt som det också kommer nya 

krav på från både stat och befolkning. Detta leder till kommunindelningsreformen 1952.21

Kalmar län hade före 1952 6 städer  ,  5 köpingar  och 101 landskommuner som efter  reformen 

reducerats till 6 städer, 3 köpingar och 41 landskommuner. 22 Dessa begrepp försvinner först 1971 

då det enhetliga kommunbegreppet införs.23

.3 2 Kvinnor i politiska församlingar
Vid sekelskiftet 1900 fanns i Sverige en organiserad kamp för rösträtt oavsett inkomst och kön. 

1909 fick män med vissa undantag denna rösträtt i val till riksdagens andra kammare. Undantagna 

var till exempel män som hade obetalade skatteskulder, inte fullgjort ålagd värnplikt eller varit i mer 

än tillfälligt behov av hjälp från fattigvården.24 Först 1919 får kvinnor rösträtt på samma sätt som 

män även om ogifta kvinnor och änkor med en inkomst som översteg ett visst belopp fått rätt att 

rösta i de kommunala valen redan 1862, även om denna rätt till en början inte så ofta utnyttjades. 

Från 1889 kan kvinnor bli ledamöter i kommunernas fattigvårdsstyrelser och skolstyrelser, och efter 

1910 kunde kvinnor väljas in i kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige. Kampen för kvinnors 

allmänna rösträtt intensifieras ett par  år in på det nya seklet med Landsföreningen för kvinnors 

politiska rösträtt. 1919 får kvinnor rösträtt i samtliga val och möjlighet att väljas in även i riksdagen, 

och i det första riksdagsvalet därefter, 1921, väljs fem kvinnor in i riksdagen.25

I riksdagsvalen tar det sedan närmare hundra år att närma sig en lika fördelning mellan kvinnor och 

män bland ledamöterna. Anledningar som brukar anges är dels kvinnornas bristande förmåga att ena 

sig i kampen efter den allmänna rösträttens införande, och dels att det fanns ett stort motstånd bland 

20 Ekström von Essen, Ulla (2003), s. 36 ff. 
21 Halvarson, Lundmark och Staberg (2009), s. 213. 
22 Från sockenstämma till storkommun (1954), s. 49.
23 kommun. http://www.ne.se/lang/kommun, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-08-03.
24 Norborg, Lars-Arne (1988), s. 93 ff.
25 Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt (2008), s. 189 ff.
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i  politiken  etablerade  män  att  ge  kvinnor  möjligheter  genom de  egna  partiernas  nominerings-

processer. Ingen vill ge upp sin plats för att ge utrymme åt en kvinna. Kvinnor sågs snarare som en 

intressegrupp som skulle tillgodoses och ha någon på nomineringslistan i likhet med andra grupper 

man ville nå, till exempel nykterister, ungdomar, fackföreningsrörelsen och så vidare.26

Kvinnors representation i  stadsfullmäktige är,  som avsnittet  om litteratur och tidigare forskning 

visar, mer omskriven än vad det gäller landskommunerna, och andelen kvinnor i stadsfullmäktige är 

också högre. Östberg redovisar siffror för 1938 då andelen kvinnor i  stadsfullmäktige är 8,5 % 

medan kommunalfullmäktige stannar på 2,9 %. I riksdagen är andelen kvinnor vid samma tidpunkt 

2,6 %. 27 Björk och Stahl anger andelen kvinnliga ledamöter för stadsfullmäktige i genomsnitt och 

för  de  städer,  Örebro  och  Kalmar,  som deras  arbeten  fördjupar  sig  i.  För  åren  denna  uppsats 

avhandlar ser det ut enligt nedan.

Tabell 1: Andel kvinnliga ledamöter i stadsfullmäktige.

Landet  i 

genomsnitt 

Kalmar Örebro

1938 8,5 % 8,3 % 16 %
1942 10.5 % (11,1 %)28 10,5 % 16,1 %
1946 12,5 % 9,5 % 16,1 %
1950 12,8 % 14,3 % 17,9 %
Källor: Stahl, Katarina (1994), s. 25 och Björk, Gunnela (1999), s. 275.

Så som det omnämnts i avsnittet om tidigare forskning fanns kvinnor enligt de undersökningar som 

gjorts i nämnder som behandlar traditionellt kvinnliga frågor och främst där det till och med fanns 

centrala föreskrifter om att kvinnor skulle ingå. Så var fallet för fattigvårdsstyrelse och barnavårds-

nämnd.29 Också övriga omsorgsfrågor och kvinnors förutsättningar har varit föremål för kvinnors 

engagemang i den lokala politiken.30

De kvinnor som tog plats i landskommunernas kommunalfullmäktige var i första hand lärarinnor 

26 Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt (2008), s. 203 f.
27 Östberg, Kjell (1997), s. 69 f.
28  Den genomsnittliga siffran finns hos båda, men siffran för 1942 skiljer sig. (10,5 hos Björk och 11, 1 hos Stahl.) 

Den högre som anges inom parentes är från Stahls uppsats. Eftersom den exakta siffran inte är av större vikt och 
skillnaden inte större än att diskussionen i aktuellt arbete blir densamma oavsett vilken av siffrorna som är den 
korrekta diskuteras denna differens inte vidare. 

29 Östberg, Kjell (1997), s. 69 f.
30 Björk, Gunnela (1999), s. 283.
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och sedan hustrur till bygdens väl ansedda män, medan lantbrukarhustrurpå 1940-talet i regel hade 

en för tung arbetsbörda och inte hade tid med andra uppdrag. 31

.3 3 Södra Möckleby och Vickleby
Både Södra Möckleby och Vickleby är byar på södra Öland i nuvarande Mörbylånga kommun. 

Södra Möckleby var den större av kommunerna med 1 371 invånare 1949 mot Vicklebys 605. 32 

Södra  Möckleby kommun var  vid  den här  tiden  Ölands  enda mer  utpräglade  industrikommun. 

Hamn och industrisamhället Degerhamn, med lång stenbrytartadition, domineras på 1940-talet av 

Ölands Cement AB. Själva fabriken är relativt industrialiserad och kräver allt färre anställda men 

genererar  arbetstillfällen  i  bygdens  stenbrott.  I  de  båda  samhällena,  Södra  Möckleby  och 

Degerhamn, finns vid tiden både hotell, bank, omkring 15 affärer i olika branscher, biograf, café , 

bagerier och samlingslokaler.33

Vickleby är redan på 1940-talet en kommun som lever upp på sommaren med många sommar-

stugor, ett pensionat och en stark konstnärstradition. Turistnäringen får draghjälp av välkända forn-

lämningar som Karlevistenen men jordbruket är annars den främsta näringen.34

31 Folkesson, Åsa (2002), s. 80 ff. 
32 Landin, Lennart och Palm, Bertil (1949), s. 504 resp. 472.
33 Landin, Lennart och Palm, Bertil (1949), s. 504 ff.
34 Landin, Lennart och Palm, Bertil (1949), s. 472 ff.
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4 Undersökning

.4 1 Kvinnorepresentation i Kalmar läns landskommuner 
I valstatistiken för de kommunala valen redovisas per kommun vid valet förekommande partier och 

eventuell  samverkan  dem emellan,  antal  ledamöter  i  fullmäktige,  antalet  kvinnor  av  dem samt 

antalet företrädare för de olika partierna. Kvinnliga ledamöter finns invalda i kommunalfullmäktige 

enligt figur nedan. Antalet landskommuner som genomför val till fullmäktige ökar med en per val 

vid  valen  1942  och  1946.  Det  är  båda  gångerna  kommuner  på  södra  Öland  som tillkommer. 

Förändringarna i antal ledamöter beror utöver tillkomsten av nya kommuner på att några kommuner 

gör mindre ökningar eller minskningar i sitt antal ledamöter. Det totala antalet landskommuner i 

Kalmar län är 101 stycken innan sammanslagningen 1952.35

Tabell 2: Andel invalda kvinnor vid val till landskommunernas fullmäktige i Kalmar län valen 1938, 

1942, 1946 och 1950. Köpingar undantagna.

Valår Totalt antal 

fullmäktige 

Antal 

kommuner med 

kvinno-

representation

Procentuell 

ökning

Totalt  antal 

fullmäktige-

ledamöter

Totalt 

antal 

kvinnor av 

dessa

Total 

andel 

kvinnor

Procentuell 

ökning  av 

andelen

Andel  valda 

kvinnliga 

kommunal-

fullmäktige-

ledamöter  i 

hela Sverige.

1938 79 17 (22%) 1665 26 1,56% 2,9% 

(1 029 st.)

1942 80 22 (28%) 27% 1675 29 1,73% 11% 4% 

(1 445 st.)

1946 81 43 (53%) 89% 1695 64 3,77% 118% 5,4% 

(1 942 st.)

1950 41 30 (73%) 38% 1225 51 4,16% 10% 6% 

(1 819 st.)
Källa: Kommunala valen 1938, s. 190 f., 1942 s. 219 f., 1946 s. 218 ff., 1950 s. 226 f., Statistisk årsbok 1941 

s. 336 och 1951 s 332.

Under perioden som helhet ligger andelen valda kvinnor i länet under riksgenomsnittet med god 

marginal.  Skillnaden  är  större  för  landskommunerna  än  skillnaden  mellan  Kalmar  stads  andel 

kvinnliga ledamöter som fram till 1950 ligger i nivå med eller något under riksgenomsnittet för 

kvinnor  i  stadsfullmäktige.36 Andelen  kvinnor  i  landskommunernas  kommunalfullmäktige  ökar 

35 Från sockenstämma till storkommun (1954), s. 42 och 49.
36 Se tabell 1.
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under perioden och en större ökning sker mellan valen 1942 och 1946 än mellan de tidigare och att 

ökningen minskar något i det sista valet. 

Valet 1946 står ut som ett val med stor famgång för de kvinnliga kandidaterna i länet, som däremot 

gjorde ett i nationell jämförelse dåligt val 1942. Sett över hela perioden skiljer sig framgångarna i  

Kalmar län inte nämnvärt från riksgenomsnittet. Statistik årsbok visar inte i hur många kommunal-

fullmäktige som har någon eller några kvinnliga representanter utan bara den totala andelen, men i 

länet  finns  efter  valet  1946  för  första  gången  kvinnlig  representation  i  mer  än  hälften  av 

kommunernas fullmäktige och andelen kvinnliga ledmöter mer än fördubblas. 

På kartorna nedan markerar symbolerna de kommuner som vid respektive val valde in kvinnor i 

sina fullmäktigeförsamlingar. Prick visar att någon kvinna valdes in i kommunalfullmäktige medan 

ett rött kryss markerar att andelen kvinnor är 10 % eller mer. 

Karta  1.  Kommunalfullmäktige  i  Kalmar  län  där  kvinnor  valts  in  i  valet  1938.  Totalt  antal 

kommuner med fullmäktige är 79. Prick markerar < 10 % och kryss markerar > 10 % kvinnliga 

ledamöter.

Källa: Kommunala valen 1938 s. 190 f.
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Karta 2. Kommunalfullmäktige i Kalmar län där kvinnor valts in i valet 1942. Totalt antal kommuner med 

fullmäktige är 80. Prick markerar < 10 % och kryss markerar > 10 % kvinnliga ledamöter.

Källa: Kommunala valen 1942 s. 210 f.

Karta 3. Kommunalfullmäktige i Kalmar län där kvinnor valts in i valet 1946. Totalt antal kommuner med 

fullmäktige är 81. Prick markerar < 10 % och kryss markerar > 10 % kvinnliga ledamöter.

Källa: Kommunala valen 1946 s. 218 ff.
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Högst andel kvinnor 1938 är 12 % (3 av 25) i Hallingeberg och Döderhult, nuvarande Västerviks 

respektive  Oskarshamns  kommun.  1942 hade  Hallingeberg  fortfarande 12 % och 1946 var  det 

Kläckeberga, nuvarande Kalmar kommun, som med 20% (4 av 20) hade högst andel kvinnor. De 

kommuner  som sammantaget  för  valen  1938-1946  hade  högst  andel  kvinnor  är  ovan  nämnda 

Hallingeberg samt Södra Möckelby på södra Öland, nuvarande Mörbylånga kommun.

Att just Södra Möckleby kommun hade stor andel kvinnor skulle kunna förklaras med att industri-

kommuner ofta hade större andel kvinnor än kommuner med jordbruk som huvudnäring.37 Detta 

kan stämma även för Hallingeberg. I Hallingebergs kommun ingick Ankarsrums samhälle med stort 

järnbruk.38

.4 2 Kvinnornas synlighet i två landskommuners fullmäktigeprotokoll
De tillfällen då ledamöternas namn, både kvinnors och mäns, nämns i protokollen kan generellt sett  

grupperas till tre typer av tillfällen, som i sin tur kan delas ytterligare minst en gång:  

 Formalia kring fullmäktige. Här ingår frånvaroregistrering och när någon avsäger sig eller 

anmäls som ny ledamot i fullmäktige. 

 Uppdragsrelaterade tillfällen som vid val av olika slag. Vanligt är val  till nämnder, styrelser 

eller kommittéer, men också till mötesfunktionärer eller att utföra ett särskilt uppdrag som 

att skriva ett speciellt avtal, undersöka en fråga eller liknande. Många tillfällen har tydlig 

koppling  till  de  uppdrag  man  har  som till  exempel  ordförande  i  en  nämnd.  Också  vid 

uppföljning av tidigare utdelade uppdrag finns personer nämnda med namn eller titel.

 Övrig mötesaktivitet. Tillfällen som inte har tydlig koppling till de givna uppdragen är när 

någon lyfter en annan fråga eller tydligt tar ställning i en debatt. 

Det är i de två första sammanhangen enskilda personer oavsett kön nämns mest.

Grupperingen kan givetvis diskuteras. Till exempel skulle valen av mötesfunktionärer kunna räknas 

som formalia, men jag har valt att sortera dessa bland de andra valen eftersom det är relaterat till 

någon sorts  förtroende och ett  aktivt  val  inom kommunalfullmäktigegruppen.  Den första  typen 

bygger inte på någon form av erkännande inom gruppen utan enbart det externa förtroendet från 

väljarna. Den sista typen förutsätter att personen förefaller agera av egen kraft på fullmäktigemötet i 

en utsträckning som blir märkbar i protokollen.

37 Östberg, Kjell (1997), fotnot 222, s. 223.
38 Från sockenstämma till storkommun (1954), s. 198.
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För kvinnornas del fördelar sig de gånger någon av de kvinnliga fullmäktigeledamöterna nämns 

mellan de olika grupperna enligt nedan: 

Tabell 3. De kvinnliga ledamöternas förekomst i olika typer av sammanhang totalt samt fördelat på 

kommun och år.

Formalia: 

Frånvaro. 

Förändring  i 

fullmäktige 

inom 

parentes

Uppdrag: Val 

till  mötes-

funktionär

Uppdrag: Val 

till  nämnd, 

styrelse .

Uppdrag: Val 

till  särskilda 

uppdrag

Uppdrag: 

Uppföljning 

av uppdrag.

Övrig 

aktivitet: 

Lyfter  en 

fråga.

Övrig 

aktivitet:  I 

debatt/  tydligt 

tagit ställning.

1938 1
1939 1 2
1940 3
1941 2
1942 1 1
1943 6 2 1
1944 2 1 1
1945 1
1946 3 1
1947 7  (-1 kvinnlig 

ledamot)

2 3 1

1948 3  (-1 kvinnlig 

ledamot)

3 3 2 1

1949 3 1
1950 (+1 

kvinnlig 

ledamot)
1951 4 1
Tot.  S. 

Möckleby

30 (3) 3 16 3 8 3

1946 3
1947
1948 1 1
1949 2 2 2
1950 6
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1951 2
Tot. 

Vickleby 

11 2 6

Källa:  Kommunalfullmäktiges mötesprotokoll  Södra Möckleby december 1938-1951,  Vickleby december 

1946 – 1951.

Översikten visar att det huvudsakligen är vid val och formaliasammanhang som kvinnor nämns i 

protokollen. Valen till nämnder görs ofta för två eller fyra år vilket gör en viss variation i denna 

kolumn naturlig. De sista två åren innan sammanslagningen till nya kommuner 1952 tillsätts inte 

några nämndsledamöter utöver något fyllnadsval. En viss förändring kan noteras i Södra Möcklebys 

protokoll  i  mitten  av  perioden  mot  andra  typer  av  uppdrag  och aningen  större  aktivitet  under 

fullmäktigemötena. Tillfällen placerade i de tre kolumnerna längst till höger kräver någon form av 

aktivitet  under  sammanträdet.  Av  sammanlagt  63  omnämnanden  i  Södra  Möcklebys  protokoll 

placerar sig 11 tillfällen i dessa kolumner. För Vicklebys del är det inte något tillfälle av de 19 då de  

kvinnliga ledamöterna omnämns i protokollen som visar att en kvinna varit aktiv i sammanträdes-

situationen. 

4.2.1 Södra Möckleby
I Södra Möckleby valdes vid valet 1938 kvinnor in på två av kommunalfullmäktiges 20 platser, 

Anna  Malmkvist  och  Eva  Nordström.39 De  sitter  sedan  kvar  i  kommunalfullmäktige  ända  tills 

kommunen upphör i och med 1951 års utgång och Anna Malmkvist är den enda kvinna som tar  

plats i den nya Ottenby kommuns fullmäktige efter 1952. Även Eva Nordström är fortsatt aktiv i  

politiken på 50-talet som ledamot av barnavårdnämnden och som barnavårdsman. I presentationen 

av dessa båda kvinnor i Från sockenstämma till storkommun sägs att Anna Malmkvist var ledamot 

av fullmäktige från 1942 och Eva Nordström 1935-42.40 De kommunala protokollen tyder dock på 

att perioden varit längre. Anna Malmkvist noteras som giltigt frånvarande vid flera tillfällen redan 

1939 och det slutår som anges för Eva Nordström är möjligen ett uttryck för det år hon blev vald för 

ytterligare en mandatperiod, eftersom hon noteras som giltigt frånvarande under den nästkommande 

mandatperioden.41 

De  förändringar  av  antalet  kvinnor  i  fullmäktige  som sker  under  mandatperioderna  är  att  två 

39 Södra Möckleby KF 1938 och Allmän valstatistik.
40 Från sockenstämma till storkommun  (1954), s. 383.
41 Södra Möckleby KF. Anna Malmkvist: 16 december 1939, 9 november 1940, 22 februari 1941. Eva Nordström: 1 

mars 1943, 16 juni 1943, 13 november 1943.
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kvinnor avgår innan mandatperioden är slut på grund av hälsoskäl eller avflyttning.42 Dessa ersätts 

med män enligt länsstyrelsens röstsammanräkning. Vid ett tillfälle kommer en kvinna in när en man 

begärt entligande från uppdraget.43 Enligt valstatistiken väljs bara två kvinnor in i fullmäktige 1942, 

men i protokollens frånvarostatistik finns tre. Nästkommande mandatperiod stämmer protokoll och 

valstatistik överens. Tre kvinnor väljs in i fullmäktige, men kvinnornas avsägelser gör att det under 

1947 och 1948 bara finns två kvinnor i fullmäktige och att Anna Malmkvist är ensam under 1949, 

innan Elsa Sten tar plats i februari 1950. Detta ger en genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter på 

drygt 11%.

Under den första mandatperiod undersökningen avser nämns de kvinnliga ledamöterna i samband 

med frånvaro44 och vid val till nämnder. Eva Nordström väljs som en ordinarie ledamot av tre  i en 

nyinstiftad  nykterhetsnämnd  193945 och  Anna  Malmkvist  tar  plats  som tredje  suppleant  av  tre 

möjliga till barnavårdsnämndens tre ordinarie ledamöter. 46

Någon annan roll som mötesfunktionär än att tre olika kvinnliga ledamöter väljs att justera protkoll 

vid varsitt tillfälle får inte någon kvinna under den tid om undersökningen omfattar.47 

Man har i valet 1942 blivit ytterligare en kvinna i fullmäktige, Berta Stacke.48 Stacke utmärker sig 

en aning genom att vara den kvinna som lyfter egna frågor i fullmäktige. Hon lyfter kritik mot 

hemhjälpsnämndens arbete vid ett tillfälle som jag återkommer till nedan och hon lyfter frågan om 

att med olika medel verka för bättre bussförbindelser på Öland och får därigenom uppdraget att 

tillsammans med kommunalfullmäktiges ordförande uppvakta landshövdingen och senare att ordna 

opinionsmöte i frågan tillsammans med en manlig kollega i fullmäktige. Hon får redogöra också för 

hur  processen fortskrider  på  fråga  av  en  manlig  ledamot  nästkommande möte,  som blir  ett  av 

hennes sista. Stacke finns också tillsammans med Anna Malmkvist med i en kommitté för eventuell 

skärmbildsundersökning på Öland. Kommittén består av flest kvinnor men leds av en man. Stacke 

är också aktiv i försöken att få till stånd en skolkökskurs, men intresset är dåligt så dessa ambitioner 

läggs ner. I slutet på 1948 begär Berta Stacke entledigande från sina uppdrag av hälsoskäl.49 

42 Södra Möckleby KF 18 januari 1946, 27 december 1948.
43 Södra Möckleby KF 13 februari 1950.
44 Södra Möckleby KF 16 december 1939, 2 februari 1940, 2 maj 1940, 9 november 1940, 22 februari 1941 och 14 

november 1942.
45 Södra Möckleby KF 24 april 1939.
46 Södra Möckleby KF 16 december 1939.
47 Södra Möckleby KF 21 april 1943, 16 juni 1943 och 19 november 1951.
48 Kommunala valen 1942 och Södra Möckleby KF  21 april 1943.
49 Södra Möckleby KF 27 december 1948.
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Anna Malmkvist fortsätter som ersättare i barnavårsnämnden50 och får också förtroendet att vara 

sammankallande  eller  ordförande,  båda  begreppen  används  i  protokollen,  i  den  nyinstiftade 

hemhjälpsnämnden.  Nämnden  består  av  tre  kvinnliga  ledamöter  inklusive  ordförande  och  lika 

många  ersättare  av  vilka  kommunalfullmäktigeledamot  Eva  Nordström  är  en.51 I  egenskap  av 

ordförande för nämnden märks Malmkvist några gånger i protokollen. Hon beviljas ett arvode  för 

sitt ordförandeskap och hon begär och beviljas extra medel för representation med 31:40.52 Hon 

ställs  också  till  svars  för  "anmärkningar  mot  hemhjälpsarbetets  planläggning"  som framförs  av 

Berta Stacke.53 Stacke tar vid påföljande årsskifte över som ordförande i nämnden och hon märks i 

den rollen med att hon jämte kommunalnämndens ordförande ges rätt att teckna kontrakt för bostad 

åt nyanställd "hemsyster".54 Utöver det som nämnts tidigare blir Malmkvist vald till ersättare i både 

nykterhetsnämnden och direktionen för Olstorps ålderdomshem. 

Eva Nordström sitter i fullmäktige till och med 1946, men finns sedan kvar på den ordinarie plats i 

nykterhetsnämnden  som hon besuttit  sedan nämnden  inrättades  1939.  Elsa  Sten,  som bara  gör 

knappt  två  år  som fullmäktigeledamot  innan  kommunen  upphör,  nämns  utöver  detta  inträde  i 

fullmäktige bara i samband med frånvaro och som justeringsman vid ett tillfälle.

4.2.2 Vickleby
De tre kvinnor som väljs in i kommunalfullmäktige i Vickleby 1946, fruarna Annie Johansson, Jane 

Sjöström och Signe Karlsson tar också plats i fullmäktige enligt den förteckning som ges i första 

protokollet för den nya madatperioden.55 Det finns inga uppgifter i senare protokoll om att någon av 

dessa begär entledigande från uppdraget och därmed får förutsättas att samtliga finns kvar. Deras 

namn förekommer mycket sparsamt i fullmäktigeprotokollen. De nämns när de är frånvarande och 

när de väljs in i nämnder. Kvinnornas närvaro är god och även om frånvaron ökar de senare åren 

anmäls det i god ordning.56 

Två på varandra följande möten i december 1949 är de enda tillfällen som en kvinna väljs att justera 

kommunalfullmäktiges  protokoll  under  de  granskade  åren  i  Vickleby  kommun.  Det  är  båda 

gångerna Jane Sjöström som väljs att justera jämte sin make Ragnar Sjöström som också sitter i  

50 Södra Möckleby KF 10 december 1943
51 Södra Möckleby KF 17 juni 1944. Nämnden instiftats vid mötet 11 april 1944.
52 Södra Möckleby KF  21 december 1945, 21 december 1946 och 17 maj 1947. 
53 Södra Möckleby KF 18 januari 1947.
54 Södra Möckleby KF 27 december 1947 och 19 mars 1948.
55 Vickleby KF 12 januari 1947.
56 Vickleby KF 9 mars 1950, 3 juni 1950, 1 juli 1950, 29 oktober 1950 och 16 december 1950. 

24



fullmäktige. Vid det senare tillfället utses de till uppdraget som par med orden "till justeringsmän 

utsågs: herr – fru Ragnar Sjöström". Noteras kan att 8 av fullmäktiges 20 ledamöter är frånvarande 

vid tillfället. 57 

Vickleby kommun är liten och har inte så många nämnder. Kvinnor tar ordinarie plats i nykterhets-

nämnd, fattigvårsnämnd och barnavårsnämnd. Av dessa nämnder är det i fattigvårdsnämnden, där 

Signe Karlsson innehar en av de ordinarie platserna58, och i nykterhetsnämnden där Jane Sjöström 

är ordinarie och Signe Karlsson är suppleant, som de kvinnliga fullmäktigeledamöterna finns.59

57 Vickleby KF 3 december 1949 och 18 december 1949.
58 Vickelby KF 19 december 1948.
59 Vickleby KF 18 december 1949.
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5 Avslutande diskussion 
För att kort sammanfatta undersökningen kan konstateras att valstatistiken visar en ökning i både 

antal kvinnor och antal kommunalfullmäktige med kvinnlig representation under perioden, men en 

minskad ökning i valen till de nya kommunerna. Länet ligger under riksgenomsnittet, men ökningen 

är ungefär densamma i relativa termer. Närläsningen av protokoll visar att kvinnor främst omnämns 

vid frånvaro, vid val till olika uppdrag eller vid uppföljning av dessa val. För de första mandat-

perioderna  som  studerats  i  respektive  kommun  är  frånvaro  och  val  till  nämnder  de  enda 

sammanhang den kvinnliga ledamöterna omnämns. I den kommun som har en längre tradition av 

relativt hög kvinnlig representation märks kvinnor i fler sammanhang som förutsätter att man tar ett  

större utrymme på mötena. Dessa tillfällen sammanfaller med en speciell kvinnas aktiva period i  

fullmäktige och försvinner när den kvinnliga representationen minskar till en ensam kvinna.

De  kvinnliga  ledamöternas  förekomst  i  de  kommunala  fullmäktigeprotokollen  är  liten.  Det  är 

utifrån detta lilla material svårt att dra slutsatser som kan sägas gälla genrellt. Undersökningen och 

diskussionen får ses som exempel och som bidrag till möjliga fortsatta studier och diskussioner då 

mer empiriskt material kan ge ge en tydligare bild.

Att kvinnor under perioden var mer välrepresenterade i städernas stadsfullmäktige än generellt sett i 

landskommunerna  bekräftas  av  sammanställningen  för  Kalmar  län.  I  Kalmar  län  har  de  flesta 

kommuner under perioden inte valt in någon kvinna i fullmäktige vid valet, men samtidigt har  flera 

landskommuner, till exempel Södra Möckleby, under i stort sett hela perioden högre andel kvinnor i 

fullmäktige är Kalmar stad. Stämmer Gunnela Björks slutsats att relativt sett fler kvinnor kom in i 

fullmäktige  vid  avhopp  mellan  valen  eftersom  de  kvinnliga  kandidaterna  finns  längre  ner  på 

partiernas listor även för landskommuner kan siffrorna dock i praktiken vara aningen högre.60 I de 

närmare granskade kommunerna stämmer det inte. Kvinnorna har här funnits tillräckligt högt upp 

på listorna för att bli valda i ordinare valomgångar, och antalet kvinnor nära i tur att träda in har inte 

varit större.

Björk menar att de kvinnliga ledamöterna inte satt lika länge på sina poster som männen men att 

över hälften stannade i två mandatperioder eller längre.61 För stadsfullmäktige i allmänhet menar 

dock Östberg att det vanligen var så att  man som kvinna inte satt  mer än en mandatperiod.62 I 

60 Björk, Gunnela (1999), s. 276.
61 Björk, Gunnela (1999), s. 280.
62 Östberg, Kjell (1997), s. 69.
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exemplet Södra Möckleby var det inte ovanligt att man satt i fullmäktige mer än en period. De som 

avgår  under  en  mandatperiod  gör  det  på  grund  av  avflyttning  eller  sjukdom.  Eva  Malmkvist 

utmärker sig som den som sitter riktigt länge, alla de 12 år som studerats, och det faktum att hon 

finns kvar i fullmäktige efter sammanslagningen till Ottenby kommun visar att hon var väl etablerad 

i politiken.

En aspekt av att kvinnor inte sitter så länge i fullmäktige är att man inte upparbetar sin politiska 

status och inte hinner bli lika etablerad som de män som sitter längre tid. Kvinnornas förekomst i 

protokollen i Södra Möckleby kan tyda på att deras utrymme och politiska förtroendekapital ökar 

med erfarenhet och antal år i fullmäktige. Att kvinnor ofta satt kortare tid än män skulle kunna vara 

av stor vikt för representationen på till exempel centrala poster, som kan antas kräva ett visst mått 

av erfarenhet. Förutsett att antalet kvinnor är konstant kan det finnas fördelar i kampen om större 

inflytande i beslutande församlingar med att individerna på posterna byts oftare. En roll man har 

gått in i ett sammanhang, till exempel sammanhanget kommunalfullmäktige, kan vara svår att bryta 

sig loss från och det fack man hamnat i på kanske traditionell grund var säkert inte sällan det fack  

man blev kvar i. Även om en ny kvinna i fullmäktige kanske förväntades gå in i samma roll som 

den kvinna man möjligen ersatte är det ändå en förändring som sker i gruppen och då kanske det 

fanns en öppning att  påverka kvinnans roll  i  församlingen en aning. Med det att  fler  kvinnor i 

bygden får erfarenhet av fullmäktigearbete finns givetvis också mer stöd och förståelse att hämta 

från kvinnor utanför fullmäktige för de kvinnor som innehar mandat. Frågan om varför kvinnornas 

perioder i fullmäktige var kortare än männens i genomsnitt låter sig naturligtvis ställas.

Precis  som  forskningen  om  stadsfullmäktigeledamöternas  engagemang  visar  läsningen  av 

protokollen  för  Vickleby  och  Södra  Möckleby  att  kvinnorna  i  huvudsak  lägger  sitt  arbete  på 

nämnder  och  frågor  inom traditionellt  kvinnliga  områden.  Men  Berta  Stacke  visar  att  i  Södra 

Möckleby kommunalfullmäktige fanns andra möjligheter för en kvinna. Hennes arbete och uppdrag 

för bättre kommunikationer går något utanför det traditonellt kvinnliga området, även om det inte 

tillhör de allra manligaste domänerna heller.

Översikten  över  kvinnornas  förekomst  i  protokollen  visar  att  det  främst  är  1944-1948 i  Södra 

Möckleby som kvinnorna förekommer i roller som tar mer utrymme på mötena. Det är egentligen 

två frågor och ett uppdrag detta handlar om. Uppdraget är det som ordförande i hemhjälpsnämnden 

och  frågorna  är  dels  utredning  av  kommunens  behov  av  hemhjälpsfunktion  och  dels 

kommunikationsfrågan. Berta Stacke är aktiv i båda frågorna. I fråga om utredningen är det Stacke 
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som ställer en fråga till Malmkvist och det är den enda gången en kvinna riktar en direkt fråga om 

hur en process fortskrider till någon annan. Är detta ett sätt att lyfta den kvinnofråga som hem-

hjälpen och hemhjälpsnämnden med enbart kvinnliga ledamöter ansågs vara? Kan det ses som ett 

samarbete mellan kvinnorna? Eller är det ett tecken på olika tankar mellan kvinnorna i fullmäktige 

kring hur detta ska skötas? Stacke tar ju sedan över som ordförande i nämnden, men det är inte 

självklart att tillfället ska tolkas som rivalitet eller oenighet mellan kvinnorna. Frågan lyfts i alla fall  

och får plats på agendan.

När Stacke sedan försvinner finns inte nämndens ordförande längre i fullmäktige och varken de 

frågorna eller kommunikationsfrågorna som var hennes skötebarn tas längre upp på fullmäktige-

mötena. Dessutom blir Anna Malmkvist nu ensam kvinna i fullmäktige.

Det är inte Anna Malmkvist, som i fullmäktigesammanhang är den mest meriterade kvinnan, som 

främst tänjer på gränserna. Det är Berta Stacke som är nyare i sammanhanget även om också hon 

har något år i fullmäktige bakom sig när detta märks i protokollen. Hon kan också ha haft tidigare 

erfarenheter i nämndsarbete. Olika förklaringar på detta kan naturligtvis diskuteras, där individuella 

egenskaper och personlighet givetvis är en apekt. Malmkvist syns också i något andra sammanhang 

i protokollen under de år Stacke finns i fullmäktige men håller ändå en lägre profil. Huruvida detta 

är  ett  uttryck  för  hennes  personlighet  och  andra  vägar  att  verka  politiskt  på  eller  att  hon  är 

begränsad av en roll hon efter många år har svårt atta bryta är utifrån materialet omöjligt att säga 

och det ena utesluter kanske inte det andra.  

Vid den tiden har Södra Möckleby haft relativt stor kvinnorepresentation jämnt fördelad över längre 

tid. Liknande utspel finns inte för någon av kvinnorna i Vickleby, som tidigare inte haft kvinnlig 

representation.  Inte  heller  finns detta  i  Södra Möcklebys  tidigare protokoll.  Möjligen har  år  av 

representation också skapat en miljö för större möjligheter för de kvinnor som finns i församlingen, 

och att detta tillsammans med en stark och nytänkande kvinna som Stacke ger ett viss utslag.

I valen till de nya kommunerna 1950 minskar ökningen av andelen kvinnor i fullmäktige som varit 

de  senaste  valen,  men  det  är  en  ökning.  Förhållandena  är  ungefär  desamma  nationellt  sett. 

Folkesson  menar  att  denna  ökning  är  positiv.  Det  fanns  anledning  att  befara  att  en  under-

representerad grupp som kvinnorna får backa när antalet platser blir färre, men så har det generellt 

inte blivit i landet och i länet.63

63 Folkesson, Åsa (2002), s. 81 f.
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För  de  närmare  granskade  kommunerna  är  dock  sammanslagningen  ett  stort  kliv  tillbaka  för 

kvinnorepresentationen. För Södra Möcklebys del blir  3 av 20 i  valet  1946 1 av 35 i  valet  till 

Ottenby kommun 1950. Anna Malmkvist finns som tidigare nämnts kvar i politiken och fullmäktige 

även  på  50-talet,  och  är  också  fortsatt  aktiv  inom  traditionellt  kvinnliga  områden  i  den  nya 

kommunen. Vicklebys 15 % i valet  1946 bli  0 % i valet 1950 i nya Mörbylånga kommun. Att  

utfallet ändå är något bättre för Södra Möckleby-kvinnorna kan förklaras med en längre tradition 

och med att kvinnan som blir vald har funnits längre på sin post och därmed hunnit jobba sig till en 

position  och  kommunalpolitiska  meriter.  Så  var  inte  fallet  i  Vickleby.  Vicklebys  kommunal-

fullmäktige var också en ny instans som bara funnits drygt tio år. Kvinnorna, som fortfarande på 40-

talets landsbygd inte hade någon självklar plats den politiska församlingen,  har i det läget inte har 

hunnit befästa en så pass stark position att en plats i den nya kommunens fullmäktige varit aktuellt.

För en vidare inblick i kvinnornas politiska gärning i landskommunerna kunde källorna vidgas till 

att  omfatta  nämndsprotokoll  och  material  från föreningar  och politiska  partier,  i  linje  med den 

undersökning Gunnela Björk gör. Även rapportering från fullmäktigemöten i lokalpressen kan ge 

inblick i ledamöternas hållning i olika frågor på ett sätt protokollsmaterialet inte gör.64 Att vidga 

undersökningen till  att  omfatta  fler  kommuner  skulle  skapa  större  möjligheter  att  notera  regel-

bundenhet  och  undantag  i  de  sammanhang  och  på  de  sätt  kvinnor  framstår  i  materialet.  En 

förlängning över tid från exempelvis 1910 då kvinnor kan väljas in i fullmäktige skulle ge en mer 

fullständig  bild  av  den  kvinnliga  representationen  i  landsommunens  kommunalfullmäktige.  Att 

utveckla analysen av situationen i landskommuner och köpingar jämfört med städer kunde svara på 

frågan om den forskning som gjorts om kvinnor i stadsfullmäktige är översättbar till motsvarande 

församling i landskommun och köping.

Det utrymme kvinnorna tar i kommunalfullmäktige beror förstås på flera saker. Jag tycker mig se 

tendenser till  att många års relativt god kvinnlig representation kan skapa ett lite mer tillåtande 

klimat och utrymme, att det är när kvinnorna inte är ensamma kvinnor i fullmäktige och de har ett 

antal års erfarenhet från fullmäktigearbetet som de kan ta för sig mer, men också att det beror på 

vilka individer de är. Viktigt att minnas är det som nämndes inledningsvis, kvinnors politiska arbete 

sker  på många olika sätt  och i  många olika forum. Att  man inte  finns omnämnd i  kommunal-

fullmäktiges protokoll  betyder  inte  att  man inte är  politiskt  aktiv,  men att  man finns omnämnd 

betyder att man är synlig i kommunens högsta beslutande organ.

64 Björk, Gunnela (1999), s. 33.
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Bilaga 1.
Kommunvis  förteckning  över  det  antal  kvinnor  som  valts  in  i  landskommuners  fullmäktige  i 
Kalmar län 1938-1946. Den första  siffran anger  antal  kvinnor och den andra antal  ledamöter  i 
fullmäktige. Källa: Kommunala valen 1938-1946.
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1938
Lofta 1 20
Hallingeberg 3 25
Törnsfall 1 20
Målilla 2 25
Gårdveda 1 20
Lönneberga 1 20
Virserum 2 25
Högsby 1 30
Kråksmåla 1 20
Långemåla 1 20
Döderhult 3 25
Ålem 1 30
Madesjö 2 30
Högby 1 19
Runsten 2 18
Glömminge 1 15
Södra Möckleby 2 20

1942
Lofta 2 25
Överum 1 20
Hallingeberg 3 25
Törnsfall 1 20
Tuna 1 25
Lönneberga 1 20
Virserum 1 25
Fagerhult 1 24
Kråksmåla 1 20
Långemåla 1 20
Döderhult 2 25
Mönsterås 1 24
Ålem 1 25
Kläckeberga 1 20
Dörby 2 20
Madesjö 1 25
Vissefjärda 1 25
Högby 1 20
Runsten 2 18
Torslunda 1 20
Mörbylånga 1 20
Södra Möckleby 2 20

1946
Gärdserum 1 20
Tryserum 1 20
Östra Ed 1 15
Loftahammar 1 20
Lofta 1 20
Överrum 1 20
Gamleby 1 25
Odensvi 1 20
Hallingeberg 3 25
Törnsfall 1 20
Gladhammar 2 20
Frödinge 1 20
Djursdala 1 20
Södra Vi 1 25
Rumskulla 1 20
Vimmerby 2 25
Vena 2 25
Tuna 1 25
Kristdala 1 25
Mörlunda 1 25
Målilla 1 25
Lönneberga 3 20
Virserum 2 25
Kråksmåla 2 20
Långemåla 1 20
Döderhult 1 25
Mönsterås 1 24
Ålem 1 30
Åby 1 20
Förlösa 2 20
Kläckeberga 4 20
Dörby 1 20
Ljungby 2 25
Madesjö 1 25
Vissefjärda 1 25
Oskar 2 20
Gullabo 1 25
Gärdslösa 2 20
Runsten 2 18
Torslunda 1 20
Vickleby 3 20
Kastlösa 1 15
Södra Möckleby 3 20
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