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INLEDNING

”Politiken är ett spel, avskuret från det verkliga livet! Det är för att omskapa politikens 
innehåll och metoder som kvinnorna bör engagera sig. Vitsen med den kvinnliga 
rösträtten, dyrt vunnen 1921, är inte att förmera antalet röstsedlar, utan att ändra 
politikens riktning och för detta måste kvinnorna skolas i medborgarskap”

Orden är Elisabeth Tamms i ett radioprogram från 1940 och hon kom att 
leva hela sitt liv efter dessa ord. Trots att Elisabet Tamm aldrig trodde på 
partiväsendet lät hon sig ändå väljas till både kommun och riksdag. Hon är 
en av de kvinnor som utmanade manssamhället på 1920-talet. Hon gjorde 
det med stor entusiasm, skärpa och intelligens tillsammans med en grupp 
av andra färgstarka personligheter: Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Ada 
Nilsson, Honorine Hermelin, m.fl. Tillsammans bildade de den inre kretsen 
av Fogelstadgruppen. Det var också dessa kvinnor som stod bakom 
tidskriften Tidevarvet.

Mellan åren 1923 till 1936 gavs Tidevarvet ut, och var en radikal 
veckotidning. Fogelstadgruppen arbetade för att integrera kvinnorna i 
samhällsdebatten. På vilka sätt utmanade Fogelstadgruppen dåtidens 
genusdiskurs och rådande normer och ideal? Vilka metoder använde de för 
att öka sitt politiska inflytande i samhällsdebatten? Det ska uppsatsen 
försöka besvara.

Syfte

Studien går ut på att undersöka vilka normer och föreställningar om 
manligt och kvinnligt som tar sig i uttryck i samhällsdebatten på 1920- och 
1930-talet. Till hjälp används artiklar ur tidskriften Tidevarvet och dessa 
analyseras mot Yvonne Hirdmans och Joan Wallach Scotts genusteorier. 
Frågeställningarna behandlar dels konstruktionen av genus, men också de 
strategier som Fogelstadgruppen använde som en slags kvinnlig konkurrens 
till att skaffa sig politiskt inflytande och utöka det kvinnliga 
handlingsutrymmet i 1920- talets Sverige

Frågeställning

• Hur upplevde Fogelstadgruppen de rådande normerna?
• Vilka föreställningar om manligt/kvinnligt är rådande?
• Vilka strategier använder Fogelstadgruppen för att bli så effektiva 

som möjligt?
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Disposition

Som framgått är det främst konstruktionen av genus som är fokus för 
uppsatsen. Undersökningen är fokuserad på de år som tidskriften 
Tidevarvet utkom. Eftersom uppsatsen fokuserar mycket på att bedöma de 
förändringar i normsystem med utgångspunkt från genussystemet som tar 
sig i uttryck i artiklarna i Tidevarvet är 1920-talet fram till slutet av 1930 
central tidrymd för studien. Bakgrundskapitlet, men även delar av 
undersökningen, är av den nu nämnda anledningen därför historiskt 
anpassat till de väsentligheter i samhällsdebatten som artiklarna i 
Tidevarvet fokuserar på. Det är alltså inte tänkt som en historisk resumé av 
1920 och 1930-talet i sin helhet. Den centrala frågan, som löper som en 
röd tråd i artiklarna, är den stora arbetslösheten och den kvinnliga nöden 
som rådde under den aktuella undersökningsperioden. Eftersom 
arbetslösheten ansågs ha inverkat mycket negativt på kvinnornas 
samhällsposition och handlingsutrymme föll det sig lämpligt att koncentrera 
bakgrundskapitlet på den samhälleliga utvecklingen ur ett genusperspektiv. 
Den svenska statsmakten var väl utbyggd på 1920-talet och fungerade som 
en viktig disciplinerande och lagstiftande instans. År 1925 genom K. Maj:ts 
prop 1925:204 kom ”Behörighetslagen angående kvinnans behörighet att 
innehava statstjänst och allmänt uppdrag”, vilket påverkade kvinnornas 
handlingsutrymme markant men också fungerade som en begränsning, 
eftersom lagen innehöll undantag och var diffus. Vidare var kvinnors 
politiska representation i samhället mycket liten, det politiska systemet var 
enhetligt organiserat med en stark manlig hierarki, samtidigt som 
kvinnornas politiska sakfrågor och deras handlingsutrymme spelade stor roll 
inte minst i lokalsamhälleliga frågor. Denna samhällsutveckling är viktigt för 
förståelsen av uppsatsens kapitel upplägg och undersökningsstruktur. 
Uppsatsen behandlar frågeställningarna i det sammanhang där de är 
aktuella, och därför besvarar det avslutande kapitlet i princip uteslutande 
bara de inledande frågeställningarna.
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BAKGRUND

Tanken med detta kapitel är att på ett mycket kortfattat sätt beskriva hur 
kvinnor i Sverige på 1920-1930 talet hanterade de rättigheter och 
skyldigheter som följde i samband med att de fick rösträtt år 1921. 
Kvinnors utökade medborgarskap ger dem också ett större utrymme på 
arbetsmarknaden och stärkte deras ställning inom politiken.  

Sociala rättigheter var viktiga frågor för kvinnors politiska handlande i 
början av 1900-talet. Välfärdsystemets framväxt har influerat hur olika 
forskare ser på hur samhällsfrågor och hur välfärdsystemet påverkat 
kvinnors politiska aktivitet. En del forskare vill mena att kvinnor successivt 
blivit beroende av staten och bytt ut beroendet till mannen mot beroende 
till staten. Andra forskare betonar ett positivt samband mellan kvinnors 
politiska aktivitet och utvidgandet av sociala rättigheter. 
Medborgarskapsfrågor och sociala frågor är frågor som denna uppsats inte 
behandlar. 

1920-talet präglas av regeringsskiften i Sverige. Socialdemokraterna gjorde 
valförlust år 1928 men år 1932 ledde till en valseger i samarbete med 
Bondeförbundet och en lång period med regeringsinnehav följde för 
Socialdemokraterna. De stora frågorna på 1930-talet var arbetslösheten, 
kampen mot fattigdom, låg nativitet och den ekonomiska krisen. Ett 
försiktigt byggande av välfärdsstaten Sverige hade tagit form men det är 
inte förrän under efterkrigstiden med höga konjunkturer som 
välfärdsbyggandet tar fart på allvar. Fogelstadgruppen engagerade sig 
starkt i frågor om arbetslöshet, de pläderade för sociala reformer som 
ekonomiskt bidrag vid arbetslöshet och ekonomiskt stöd vid havandeskap. I 
övrigt i samhällsdebatten hördes efterfrågan på bostadsbidrag, bättre 
folkpensioner och bättre utbildningsmöjligheter. Gunnela Björk talar i sin 
avhandling om att ett ”socialt medborgarskap” börjar formas1.

Sysselsättningen fortsatte vara låg trots att konjunkturen vände uppåt, 
vilket innebar att kvinnornas position på arbetsmarknaden var utsatt. Det 
fanns ett överskott i befolkningen på människor i arbetsför ålder. Som en 
del i problematiken med hög arbetslöshet hörde demografiska förändringar 
och att många ogifta kvinnor hade försörjningsproblem. Det föddes också 
färre barn2. 

Kvinnorna kan inte ses som en homogen grupp som alla var på väg åt 
samma håll. Olika kvinnogruppers levnadsvillkor och möjligheter 
1 Björk Gunnela Att förhandla sitt medborgarskap-Kvinnor som politiska aktörer i Örebro 
1900-1950 Lund 1999 s. 145
2 Björk (1999:145)
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utvecklades förmodligen på olika sätt. Majoriteten av kvinnor inom 
arbetarklassen arbetade utanför hemmet på 1920-talet men på 1930-talet 
återvänder kvinnorna till hemmet och lämnar förvärvslivet. Samtidigt 
utvecklas som ett borgarklassideal, att kvinnans plats var i hemmet och 
hennes arbete skulle i första hand gå ut på att ta hand om hushållet, 
barnen samt att vara en god hustru. En anledning till detta ideal kan vara 
att mannens lön räckte för att försörja familjen och att arbetslösheten, som 
var stor, kan det ha bidragit till ett ”krav” på kvinnorna att lämna 
arbetsmarknaden när de gifte sig och bildade familj. De kvinnor som 
tillhörde medelklassen tenderade istället, trots rådande omständigheter 
med hög arbetslöshet, att ta sig ut på arbetsmarknaden ändå3.

Analyser av olika kvinnogruppers reella möjligheter och begränsningar i 
olika roller, sfärer, miljöer osv tenderar att påvisa att det är rimligt att tala 
om parallella konstruktioner av genus som korrelerar hellre än att tala om 
ett enda homogent genussystem. Att välja att se genuskonstruktioner på 
ovan beskriva sätt ger också möjlighet att se genus som en plattform för 
olika strategier: Genom att välja exempelvis en identitet, en föreställning 
eller en norm, är det möjligt att ifrågasätta, utvidga eller kringgå en annan. 
På detta sätt ges också möjligheten att utnyttja och använda olika 
maktresurser för att öka sitt eget inflytande eller ifrågasätta någon annans. 
Forskning har visat att män och kvinnor definierat sina egna och varandras 
könsroller på olika sätt, definitioner har också varierat över 
samhällsklasser. Ekonomhistorikern Ulla Wikander menar att klasskillnaden 
mellan olika kvinnogrupper minskade under mellankrigstiden genom att fler 
kvinnor gifte sig och allt fler kvinnor fick färre barn4.

Fogelstadgruppen engagerade sig speciellt för kvinnors rätt till arbete och 
egen försörjning och detta var något av en stridsfråga för dem. Under 
1920-talet och fram till 1939 var det tillåtet för en arbetsgivare att avskeda 
kvinnlig arbetskraft på grund av havandeskap, eller giftermål.
Mellan åren 1918 till 1921 visar forskning om rösträttsreformerna att de 
politiska partierna upplevde kvinnors utvidgade medborgarrätt som ett 
problem. I dagens historieforskning belyses problematiken kring kvinnornas 
låga valdeltagande under den aktuella perioden, i uttryck som ojämn 
maktfördelning mellan könen. Bara några få kvinnor valdes in i politiska 
församlingar, Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tamm var några av dem. 
Under hela 1920-talet var det dålig kvinnlig representation i politiska 
församlingar och där de fanns, tystades de ner av manliga kollegor, då de 
inte visade sig vilja dela med sig av makten5. 

Behörighetslagen, som trädde i kraft år 1925, bidrog till att kvinnors 
ställning på arbetsmarknaden förstärktes. Denna lag gav kvinnor rätt till 

3 Björk (1999:145)
4 Wikander,Ulla Delad makt, delad makt: Om kvinnors underordning i och genom arbetet.  
En historisk essä i Gertrude Åström & Yvonne Hirdman: Kontrakt i kris Carlssons 
Stockholm s 56
5 Björk (1999:147)
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högre tjänster, samtidigt kritiserades gifta kvinnors rätt till arbete och det 
diskuterades i riksdagen hur man skulle lagstifta för att kunna hålla dem 
utanför arbetsmarknaden. Det rådde rena strategier för att hålla kvinnorna 
utanför, och inte sällan var det fackföreningar som gick i bräschen för dessa 
strategier. Lars Kvarnström har visat med sin forskning att fackföreningsliv 
var ett sätt att förstärka manlig identitet och utestänga kvinnorna från den 
fackliga gemenskapen. Men det var inte bara fackföreningarna som var 
motståndare till att släppa in kvinnorna på arbetsmarknaden, utan även 
riksdagen. När Behörighetslagen kom, innehöll den lagstadgade undantag, 
som exempelvis reserverande av de högsta löneklasserna till enbart män 
och uteslutande från vissa yrken. Dessa former av utestängning bestämdes 
av riksdagens (läs riksdagsmännens) uppfattning av uppdelningen mellan 
privat och politiskt och en bestämd uppfattning om kvinnans plats i dessa 
sfärer6.

Under 1920-talet fick kvinnor emellertid en rad civila och politiska 
rättigheter, men ändå visar forskningen med samstämmigt resultat att 
1920-talet var en period som karaktäriseras av motstånd mot fullvärdigt 
medborgarskap för kvinnor7. Behörighetslagen som kom år 1925 samt 
bildandet av olika kvinnoförbund ger en något paradoxal bild av 
ovanstående påstående, då Behörighetslagen indikerar att motståndet 
uppluckras i en gradvis förändring på i det här fallet kvinnors möjligheter till 
statlig tjänst, där kvinnliga villkor kom att mer och mer efterlikna manliga 
villkor. Poängteras bör dock, att kvinnor började organisera sig i stor skala 
under 1920- och 1930-talen8. När Elin Wägner stod inför första 
Fogelstadkursen år 1922 var hennes analys av den dåvarande pågående 
samhällsutvecklingen, att det behövdes mer kvinnliga sammanslutningar än 
någonsin tidigare9. Det går att tolka Fogelstadgruppens skriverier och 
uttalandet av Elin Wägner som att de inte ansåg att lagändringar var nog, 
utan de ville även förändra de rådande attityderna, normerna och 
föreställningar om de kvinnliga och manliga rollerna.

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

6 Kvarnström, Lars, Waldermasson Ylva, Åmark Klas, I statens tjänst statlig 
arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930 Lund (1996:233)
7 Björk (1999:147)
8 Björk (1999:148)
9 Östberg, Kjell Efter rösträtten Stockholm (1997:11) 
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Yvonne Hirdman

Utmärkande för Hirdmans genussystem är att hon ser en dynamisk struktur 
i samhälleliga processer och system. Hon kopplar samman förställningar, 
förväntningar som genom interaktion åstadkommer regelbundenheter och 
mönstereffekter, vilka ordnar förhållandet mellan könen. Genussystemet 
enligt Hirdman utgår från två logiker. Den ena är dikotomin, isärhållandet 
av manligt och kvinnligt som ej bör sammanblandas. Den andra är hierarkin 
mellan könen, där mannen är norm. Fokus sätts på isärhållandets principer 
i Hirdmans teori därför att dessa finns överallt och är det direkta upphovet 
till vem som gör vad och hur.

Yvonne Hirdman menar att genus är ständigt föränderliga tankemönster 
mellan män och kvinnor, där den biologiska skillnaden utnyttjas till att 
formatera begreppet på ett önskvärt sätt. De ger alltså upphov till skapade 
identiteter och sociala föreställningar som är anpassade att fungera i 
praktiken. De fungerar en tid, sedan formateras de om igen utefter nya 
föreställningar. Hirdman talar i termer om ”roll” och ”socialt kön10”. Hennes 
teori skapar en logisk regelbundenhet som gör det möjligt att studera 
genus då det finns en struktur i teorin som ger mönstereffekter. På detta 
sätt kompletterar Hirdmans teori forskaren Joan Wallach Scotts forskning, i 
varje fall anser jag att man med fördel kan låta forskarnas teorier 
komplettera varandra i min studie. Scott menar att man inte kan studera 
genusbegreppet för snävt utan även måste se till samhälleliga intressen och 
statsapparatens system för att kunna se förändringar i genusteorin. 
Hirdmans forskning förverkligar detta genom att hennes teori visar ett 
samstämmigt mönster och regelbundenheter som genomströmmar alla 
dimensioner av ordningar i ett samhälle både politiskt, ekonomiskt och 
socialt. Fördelarna för min studie med Scotts teori är att hon drar paralleller 
mellan genus och med makt och politik och hon presenterar aspekter där 
det går att söka genusaspekter i dessa sammanhang. Den största kritiken 
som riktas mot Scott är att hon bortser från små förändringar och att 
hennes teori bara är möjlig att studera då stora omvälvande förändringar i 
ett samhälle tar form11. 

Joan Wallach Scott

10 Hirdmann, Yvonne ”Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i 
Genushistoria En historiografisk exposé red Christina Carlsson Wetterberg & Anna 
Jansdotter Lund 2004  (2004:116)
11 Lindfors, Johanna Joan Wallach Scott eller Yvonne Hirdman – En studie av Joan Wallach 
Scott och Yvonne Hirdmans genusteorier i forskning om kvinnors högre studier D-uppsats 
LiU ISAK ht 2005 (2005:24)
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Joan Wallach Scott´s teori definierar genus i två delar som flyter in i 
varandra och påverkar varandra ömsesidigt i båda riktningarna. Wallach 
definierar detta på följande sätt: ”genus är ett konstruktivt element i 
sociala relationer som bygger på uppfattade skillnader mellan könen och 
genus är ett väsentligt sätt att ge betydelse åt maktförhållanden12”

Joan Wallach Scott menar också att kulturella symboler föder 
representationer som ibland kan vara motsägelsefulla. Symbolerna tolkas 
och värderas så att deras metaforiska möjligheter minskas eller upphör till 
att bli ”en enda sanning” och alla andra möjligheter förkastas. Det 
dominerande påståendet blir det som slår ut andra påståenden och till sist 
står utan konkurrens och utan ifrågasättande. Det är sedan detta 
påstående/definition, som slutgiltigt får dominera hur något beskrivs i 
exempelvis historieböckerna. Det beskriver ett slags samförstånd, inte en 
konflikt. Just det här fenomenet vill Scott belysa och menar att man i 
modern forskning måste börja se ”tvärtom”. Istället för att tro på att det 
dominerande påstående är en beständig sanning, måste man också 
uppfatta det tvärtom och undersöka om samförståndet också kan innebära 
en konflikt men att den ”starkare sidan” har fått råda13. 

Joan Wallach Scott menar att genusforskning i den tidigare forskningen 
varit för snäv. Hon anser att det inte räcker med att bara analysera 
familjerelationer och hushållsnära relationer som social grund, utan här 
måste även statsformen, arbetsmarknad och utbildningsmöjligeter vävas in, 
därför att de alla ingår i konstruktionen av genusordningen14.

Scott menar också att det är lika viktigt att undersöka hur könsidentiteter 
skapas inom organisationer och samhälleliga institutioner. Inom politisk 
teori går det att undersöka hur kön har används för att legitimera makt. 
Hennes teori visar att makt kan byggas upp av genus men att den inte 
behöver handla om genus i sig. Hennes forskning visar även att alla 
områden kan undersökas med hjälp av genus, men särskilt politik, eftersom 
politik ofta konstruerar genus och tvärtom.

Johanna Lindfors som skrivit en D-uppsats vid ISAK om kvinnors högre 
studier, Lindfors påpekar viktig kritik som riktats mot Scotts teori angående 
normer som hon presenterade i tidskriften Common Knowledge 1996 
Lindfors visar på att Scott fått kritik för en begräsning i sin förklaring till 
större förändringar i ett samhälle. Jag tolkar kritiken som Lindfors påvisar 
som att begränsningen i Scotts resonemang ligger i att det bara går att 
studera förändringar i normer då stora samhälleliga förändringar sker och 
normer utmanas och förändras på ett tydligt sätt, men att hennes teori inte 
håller för att studera små knappt förnimbara förändringar som på sikt leder 

12 Wallach Scott, Joan Genus en användbar kategori i historisk analys, i Genushistoria: En 
historiografisk exposé red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter Lund 2004
 (2004:98)
13 Scott (2004:99)
14 Scott (2004:99)
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fram till den stora förändringen. Saken kan uttryckas tydligare med att 
Scotts teori bara är tydlig vid paradigmskifte. Lindfors visar dock att bland 
annat Markusson Winkvist haft synpunkter mot Scott och påpekat att 
normer innebär både begränsningar och möjligheter och att det kan vara 
svårt att avgöra vilket, eftersom förändringar ofta är diffusa15.

Analys av Scotts och Hirdmans teorier

Tonvikten på Scotts forskning ligger på diskursen och poststrukturalister 
kritiseras ofta för att lägga för stor tonvikt på språket. Hur Scotts teori ska 
användas i en studie är inte helt självklar då den innehåller olika nivåer och 
flera aspekter, men framförallt att teorin inte preciserar själva 
genuskonstruktionen.

Ytterligare en viktig aspekt i Scotts teori är att hennes definition av genus 
leder bort från en på förhand konstruerad motsatsrelation mellan kvinnor 
och män och hon lägger inte heller fokus på att historisera och på så sätt 
förklara skillnaderna mellan könen16. Scott definierar genus som ett 
grundläggande element i sociala konstruktioner som baseras på en skillnad 
mellan könen, där skillnaden i sig är förnimbar på så sätt att den går att 
identifiera utifrån till exempel språkbruk, social status m.m. Förändringar i 
den sociala statusen är också den förnimbar och motsvaras av hur makten 
tar sig i uttryck hos de sociala aktörerna. Scott analyserar detta ur fyra 
aspekter som alla flyter samman: normativa begrepp, kulturella symboler, 
organisationer och institutioner samt subjektiva identiteter. Scott menar att 
genusrelationer uttrycks inom alla dessa aspekter som alla hänger samman 
men också kan innehålla inbördes motsägelser17.

Scott har hämtat inspiration från Foucaults teori om diskursiv makt. Scott 
menar att makt är kunskap, kunskap ger makt och den som innehar 
makten genererar budskapet och bestämmer vad som diskursen tillåter och 
inte tillåter, vad som är sant och falskt och så vidare. Det centrala i Scotts 
teori är att hennes maktresonemang exemplifieras som politiska 
sammanhang där ett maktspel pågår även om inte själva maktaspekten 
finns där som en uttalad strategi, är den ändå närvarande i skapandet av 
jämlikhet och ojämlikhet mellan aktörerna. Akilleshälen i Scotts teori är just 
detta att hon lägger så stor vikt vid diskursen, att den i sig begränsar själva 
teorin på grund av att själva definitionen av vad som är politik och vad som 
inte är politik, blir något suddigt.

I de flesta sammanhang och på de flesta nivåer i ett samhälle förekommer 
skillnader mellan sociala relationer och det sociala samspelet baserat på en 
uppdelning mellan könen. Sociala konstruktioner är oftast en del av ett 
maktspel men ska för den sakens skull inte överdrivas och definieras som 
15 Lindfors (2005:14)
16 Andersson, Gudrun Tingets kvinnor och män – genus som norm och strategi under 
1600 och 1700-tal Uppsala (1998:23)
17 Andersson (1998:23)
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ett ”maktspel” i sig utan studeras utifrån de nivåer som beskrevs ovan och 
med en medvetenhet om att motsättningar eller konflikter, som berör vem 
som har ”rätt att göra vad”, ska analyseras i sitt sammanhang. En aktör 
väljer att agera för ett syfte att nå ett explicit mål, men den  framgång 
aktören har med sin strategi måste också analyseras och framgången att nå 
målet kan också variera. En viktig aspekt är också att studera vilka resurser 
respektive aktörer har till sitt förfogande när de försöker påverka makten 
eller sitt eget handlingsutrymme. Här är en central tanke hos Scott att 
kunskap är en viktig maktresurs för att ge ett handlingsutrymme när en 
aktör kan påverka sin motpart. En förutsättning är dock att själva 
maktrelationen är ”socialt legitimerad” eller bekräftad om man så vill. Ett 
problem med att tillämpa Scotts teori blir begränsningen till just språket. 
Själva diskursen ger inte något större tolkningsutrymme, det är svårt att se 
hur diskursen hänger samman med faktiska förhållanden och därför blir 
tolkningen av alternativa förklaringar väldigt svåra att uppnå. Det ena 
utesluter inte det andra och även om diskursen ställer till en del problem är 
det möjligt att göra tolkningar utifrån andra arbetssätt som inte denna 
uppsats tar upp18.

Något som är värt att uppmärksamma i genusaspekten är hur klass och 
genus påverkar varandra. Genus liksom klass är en fundamental kategori 
för den sociala ordningen i ett samhälle och fyller också olika identiteter 
med innehåll och definitioner. Frågan denna uppsats väcker är hur 
klassorganiseringen förhöll sig till social erfarenhet som i förlängningen 
bryter ner frågan till en fråga om medvetande och identitet. Genom att 
studera normer och normsystem går det att komma åt olika sociala 
identiteter och vilka uppfattningar som råder visar då var normsystem 
hamnar i konflikt med varandra – här spelar diskursen en stor roll eftersom 
de sociala aktörerna är tvingade till att argumentera för sina ståndpunkter. 
Konflikter, sociala konstruktioner och identiteter ser olika ut i olika 
sammanhang och vid olika tidpunkter och därför är könsidentiteten liksom 
andra/övriga identiteter inte mer fundamental än någon annan och kan inte 
heller påstås vara en identitet i vilken andra identiteter har sitt ursprung19.

Yvonne Hirdmans teori har en strikt teoretisk ambition men tenderar att bli 
något statisk och ger förenklade förklarningar på komplicerade fenomen. 
Min tolkning av Hirdmans teori är att hon menar att förståelsen av genus är 
att kvinnan är född till att vara underordnad mannen; att män och kvinnor 
föds in i redan befintliga system av under och överordning och om det här 
perspektivet används innebär det att de sociala aktörernas egen förmåga 
att påverka sina liv hamnar i bakgrunden. Könen tenderar också att bli en 
generell förklaringsmodell av stereotypa samhälls-fenomen. Att helt 
tillämpa Hirdmans teori på en studie riskerar att reducera de sociala 
relationernas mångfald och variation, och könsmodeller tenderar att bli en 
slags universalförklaring till historiens komplexitet. 

18 Andersson (1998:25ff)
19 Andersson (1998:27)
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Problemen med både Scotts och Hirdmans teorier är att resultatet av en 
studie blir given på förhand på så sätt att det som ska lyftas fram i en 
studie, blir mer av en demonstration till att fylla båda forskarnas teoretiska 
modeller med empiriskt innehåll, samtidigt är ju det empiriska materialet 
en förutsättning för att göra en analys. Att låsa sig för hårt till teoretiska 
förklaringsmodeller ter sig därför ganska vanskligt eftersom det då blir 
svårt att på något sätt bidra med nya perspektiv till forskningen. Ett sätt att 
komma runt det här problemet och bidra med nya upptäckter kan vara att 
lägga mer fokus på de sociala aktörernas egna förmågor att påverka sin 
omgivning och sina liv; att studera identiteter och olika sociala gruppers 
såväl som individers livsvillkor, ty då fungerar en individs identitet som en 
grundläggande plattform för de handlingsmöjligheter som existerat. Ett 
sådant perspektiv ger också möjligheter att studera normer och 
föreställningar, eftersom en individs identitet styrs av egna tolkningar och 
empirisk erfarenhet. Här väger också kulturella och sociala sfärer en stor 
roll för de resultat en sådan studie kan tänkas ge. 

Normsystem är inte på förhand givna, de är heller inte statiska, liksom inte 
heller identiteter är oföränderliga eller innebär fördefinierbara roller. 
Normer och identiteter är sociala företeelser som bestäms av tidsandan, 
ålder, civilstånd, kön, klass och så vidare, dvs. handlingsmönster hos 
sociala aktörer och kan därför kanske mer sägas vara bundna till rådande 
normer och ideal, än till en viss identitet. När det uppstår konflikter eller 
konkurrens mellan olika diskurser och handlingsutrymmet inom en norm 
förändras och de sociala aktörerna står inför val att exempelvis utmana 
eller förändra innehållet i en norm är det möjligt att studera hur normen 
förändras och hur den påverkar det rådande genussystemet. Från denna 
förklaring utgår förutsättningen för studien; att normsystemen mellan åren 
som är aktuella för undersökningen, inte är givna på förhand, utan måste 
fyllas med olika ageranden och handlingsstrategier för att bli relevanta. 
Från detta perspektiv blir det möjligt att studera när en norm eventuellt 
upphör att vara en norm, och hur den eventuellt förändras samt hur 
innehållet i en norm tolkas utifrån tidsandans ideal. 

Problemet som kan uppstå med användandet av just det här perspektivet 
är att det kan uppstå en konkurrens mellan tolkningar inom olika system 
exempelvis att dikotomin mellan struktur och aktör upphävs. En lösning på 
”problemet” kan vara att se själva genuskonstruktionen som något som 
ingår i ett större sammanhang och som skapas av samspel mellan andra 
konstruktioner som exempelvis sociala hierarkier. Om genusordningen ses 
ur ett normativt perspektiv som en eller flera ordningar i korrelation med 
varandra och hur dessa ordningar förhåller sig till varandra kan bara 
studeras ur ett visst empiriskt material som resultaten i sig blir bundna av. 
Av det nu sagda framgår att bedömningen av studien och sociala aktörers 
handlande såväl som genuskonstruktion och maktresurser måste bedömas 
utifrån sin situation där det är relevant och ses som en avgränsning. Det är 
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också nödvändigt att dela upp sin förståelse av resultaten i en politisk, en 
social och en privat sfär som alla påverkade genussystemet på olika sätt.

TIDEVARVET

Tidningsredaktionen låg under hela sin existens i nära anslutning till Ada 
Nilssons läkarpraktik. De första numren av tidningen gavs ut från en liten 
lägenhet i huset på Slussplan 9, tre trappor upp i Gamla stan i Stockholm. 
Tidningen expanderade snart och de sista fyra åren hade de flyttat in i 
Apoteket Ängdalen i hörnet på Kornhamnstorg20. Då kom tidningen ännu 
närmare Ada som både hade sin bostad och praktik i samma hus. 
Tidevarvets redaktion kom efter flytten att angränsa direkt till hennes 
våning och hon fanns tillgänglig för tidningsarbetet dygnet runt. Ada Nilsson 
öppnade en rådgivningsbyrå i ett avskilt rum som kunde undvaras 
redaktionen, som hon döpte till Tidevarvets Rådfrågningsbyrå för 
föräldrar21. Ada Nilsson hade hämtat inspiration från vägledningsbyråer i 
Norge som hade visat sig vara framgångsrika och hennes byrå var det 
första av sitt slag i Sverige. Nilsson var en känd läkare och en av hennes 
patienter var Selma Lagerlöf22. 

Kjellgren beskriver i sin bok hur kvinnorna i Fogelstadgruppen själva 
distribuerat tidningen och provat sig fram mellan olika tryckerier. De fick 
hjälp av manliga boktryckare som bidrog med sin kunskap och hjälpte dem 
trycka tidningen. De bar själva alla exemplaren från tryckeriet på Slussplan 
till postkontoret på Lilla Nygatan och ibland hände det att någon man klev 
fram ur klungan av arbetslösa och tog en säck på ryggen och hjälpte till att 
bära. Allteftersom tiden gick fick de möjlighet att övergå till ett förstklassigt 
tryckeri, Zetterlund och Thelander vid Skeppsbron. Då kvinnornas tidning 
var politisk obunden ifrågasattes artiklarna i Tidevarvet systematiskt av 
större och mer etablerade tidningar. Det gällde oftast sakfrågor som 
presenterades i samhällsdebatten23.

När Tidevarvet till sist tvangs att lägga ner verksamheten i december år 
1936 var dess resurser totalt uttömda. Detta gällde ekonomisk och 
personligt såväl som allt annat. Allt arkivmaterial såsom 
prenumerantregister, klippböcker, brevpärmar, originalmanuskript – allt av 
intresse fördes från redaktionen i Stockholm till tryggt förvar på 
Fogelstadgodset i Sörmland24.

20 Kellgren, Ragna Kvinnor i politiken Ur den radikala politiska veckotidningen Tidevarvet 
(1923-1936) Stockholm 1971, (1971:19ff)
21 Kellgren (1971:23)
22 Knutsson, Ulrika Kvinnor på gränsen till genombrott, grupporträtt av Tidevarvets 
kvinnor Stockholm 2004 (2004:10-12)
23 Kellgren (1971:20)
24 Kellgren (1971:21)
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UNDERSÖKNING

Introduktion

År 1921 förändrades betingelserna för kvinnor i ett enda slag. En kvinna 
blev med den nya grundlagsändringen svensk medborgare25. 
Medborgarfrågan är en central fråga för den politik som förs under 1920 
och 1930-talet. Med medborgarskapsfrågan kommer också frågan om 
rätten till arbete. Rätten till arbete och ekonomiskt oberoende är en central 
fråga för Fogelstadgruppen under hela undersökningsperioden. Historiskt 
sett har kvinnor alltid arbetat. Ända fram till 1921 då kvinnlig rösträtt 
infördes behövde kvinnan, i alla fall formellt, ett arbetstillstånd av sin man 
för att ha rätt till arbete och lön. Borgarklassens män värnade länge om 
sina privilegier och höll länge kvinnorna utestängda från både utbildning 
och statlig tjänstgöring och det dröjde ända till 1925 då behörighetslagen 
trädda i kraft innan kvinnor fick laglig rätt till högre statliga tjänster som 
krävde utbildning. Inte förrän 1927 fick flickor gå på statliga läroverk, det 
var sex år efter att kvinnan fått ”fullvärdigt medborgarskap” i och med att 
rösträtten infördes. 

Medborgarskapsfrågor är komplexa och svårtolkade frågor och därför inleds 
kapitlet med en kort redogörelse för hur medborgarfrågan ska tolkas i 
studien som genomförs; Med medborgare åsyftas oftast en autonom 
individ, kapabel att agera på den offentliga arenan, han är fri och myndig. 
Medborgarskapsbegreppet kan indelas i två dimensioner; en politisk 
institutionell som handlar om en individs rättigheter och skyldigheter i 
relation till staten och visavi, och en politisk-kulturell dimension som 
handlar om individers möjligheter att skapa politiska identiteter och 
relationerna mellan individer i ett samhälle26. Under uppsatsens 
undersökningsperiod är medborgarskapsbegreppet nästan uteslutande 
relaterat till en manlig individ.

Carole Pateman, en amerikansk statsvetare, har tydliggjort att historiskt 
sett har medborgaren länge definierats till manligt kön och att en man föds 
till ett medborgarskap och tillsammans med detta följer även att han är 
hushållsföreståndare. Kvinnor, barn och omyndiga män var enligt 
definitionen icke-medborgare och stod därför under den myndige mannens 
beskydd. Pateman beskriver också att män blir belönade med politiskt 
medborgarskap för sina insatser för sitt land och sin roll som 
familjeförsörjare, medan kvinnor tillskrivs belöning mer i form av 
samhällsnyttiga insatser och att de allteftersom tillskrivs politiskt 
medborgarskap för sina insatser som samhällsmödrar27.

Med medborgarskap kommer även frågor om sociala, juridiska och 
ekonomiska rättigheter och skyldigheter. Själva begreppet både innesluter 
25 Björk, Gunnela Att förhandla sitt medborgarskap (2000:25)
26 Björk (2000:15)
27 Björk (2000:25)
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och utesluter klass och kön. I studien som genomförs i uppsatsen utreds 
inte medborgarskapsbegreppet närmare eftersom det är en så komplex 
fråga. Här ska medborgarskapsbegreppet förstås ur ett enklare perspektiv 
för att nå förståelse för hur medborgarskapsbegreppet är ett föränderligt 
begrepp och en ständigt pågående process mellan individ och stat och 
mellan stat och olika grupper av individer. Medborgarskapsbegreppet är 
användbart för studien ur det perspektivet att det mer ska ses som en 
status och en praktik, tonvikten ligger på den kulturella politiska 
dimensionen av begreppet eftersom det visar på samspel mellan olika 
grupper av individer, vilka i sig med fördel kan studeras på en begränsad 
nivå under en begränsad period.

Artiklarna i Tidevarvet antyder att samhällssynen förändras i samband med 
att kvinnlig rösträtt införs, men flickor och kvinnor uppmuntrades inte att 
söka sig utanför hemmet till studier och arbete. Samtidigt visar artiklarna 
att männens attityder förändras långsamt mot att de kan tänka sig en 
arbetande eller studerande fru. Det framgår däremot inte av artiklarna om 
det är de kvinnliga eller manliga aktörerna som gör mest motstånd mot den 
rådande genusdiskursen. Artiklarna indikerar också att kvinnorna bakom 
Tidevarvet inte utmanar genusdiskursen på så sätt att de motsätter sig 
rådande ideal och normer helt och hållet utan deras strategi går främst ut 
på att omförhandla vad normerna skulle innehålla och utöka sitt 
handlingsutrymme innanför rådande normer och ideal. Den huvudsakliga 
strategin går ut på att förändra föreställningar genom att debattera 
politiska sakfrågor och inbegripa en kvinnlig aspekt på den politik som förs. 
Det går inte att finna att Fogelstadgruppen stödjer någon specifik partilinje i 
studien av artiklarna i Tidevarvet, även om både Hesselgren och Tamm var 
invalda i riksdagen. Kvinnorna bakom Fogelstadgruppen har inte utmärkt 
sig genom att tillhöra något politiskt parti, de är mest kända för att stå 
bakom tidskriften Tidevarvet. Det kan vara en förklaring till varför de fått så 
liten uppmärksamhet i forskningen hittills. I nästkommande kapitel ska 
dessa påstående redovisas närmare, och i samband med det kommer 
aktuella historiska händelser som gav upphov till artiklar och debatter i 
Tidevarvet tas upp.

Historisk exposé - grunden för artiklarna i Tidevarvet 1923 - 1929

Mellan åren 1923-1925 inträffar flera händelser som ger upphov till artiklar 
i Tidevarvet. I april 1923 lägger regeringen fram förlag till att arbetare som 
varit arbetslösa mer än sex månader ska få arbetslöshetsersättning även 
vid konflikter med arbetsgivare. Förslaget går inte igenom i riksdagen och 
Hjalmar Branting avgår som statsminister och statsministerposten tilldelas 
Ernst Trygger som bildar en högerregering. Samma år tillkommer en 
behörighetslag som tillerkänner kvinnor att arbeta inom statliga ämbeten 
med undantag för bland annat militär, präst och polistjänster. Mellan åren 
1925 till 1928 hände det mycket i svensk politik som debatterades av 
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Fogelstadgruppen. Centrala händelser för deras artikelarbete mellan dessa 
år är huvudsakliga nationella politiska händelser och de debatterar flitigt 
”kvinnans roll” i det svenska samhället. I januari 1925 avgår Hjalmar 
Branting som statsminister av hälsoskäl och han efterträds av den 
socialdemokratiske politikern Rickard Sandler28, samtidigt tilldelas Per Albin 
Hansson posten som SAP:s partiordförande29. I februari 1925 avslås i 
riksdagen ett förslag om likalön för kvinnor i statlig tjänst. Det fastslås 
istället att kvinnorna ska tilldelas ett ålderstillägg som var lägre än det 
tillägg männen med samma lönegrad tilldelades. Per Albin Hansson satt 
som Sveriges försvarsminister när han samma år i november förklarades 
vara ny partiordförande för socialdemokraterna. Artiklarna i Tidevarvet 
under denna period indikerar att det förekom olika ideal för manligt och 
kvinnligt. Det övergripande intrycket av detta utifrån artiklarna, är att 
Fogelstadgruppen beskriver, hur kvinnorna i samhället fastnade i 
dubbelroller. De var maka och mor och samtidigt uppmanades de att bli 
yrkesarbetande. Männens roller var mer homogena, de identifierade sig 
själva som familjens överhuvud och försörjare och ofta förekom ett 
”hemmafruideal” för hur de såg på kvinnornas huvudsakliga roll. 

År 1926 fälls regeringen av den borgerliga riksdagsmajoriteten på grund av 
den så kallade Stripakonflikten i Västmanland. Skälet var att statens 
arbetslöshetskommission tagit beslut att arbetslösa som vägrar ta ett 
anvisat arbete ska stängas av från att få ersättning från 
arbetslöshetskassan. Regeringen menade att denna anvisning aldrig borde 
ha trätt i kraft. Borgarna stöder arbetslöshetskommissionen med majoritet i 
frågan. Detta leder till att regeringen avgår. Rickard Sandler avgår den 7 
juni och efterträds av Carl Gustav Ekman i en frisinnad liberal regering. Carl 
Gustav Ekman är mannen bakom den så kallade vågmästarpolitiken30. 
Sveriges första fascistparti bildas av Konrad Hallgren, Sven Hedengren och 
Sven-Olov Lindholm. De ger ut tidningen Spöknippet och kallar partiet för 
Sveriges Fascistiska Folkparti31.  

1927 tillkommer en utredning av riksdagen om sterilisering av ”i biologiskt 
avseende mindervärdiga”. Munckska kåren är en hemlig beväpnad frivillig 
skyddskår som grundas detta år av Bror Munck. Skyddskåren är tänkt att 
bistå polis utifall det skulle ske ett försök till kommunistiskt 
maktövertagande. Allt detta sker i samförstånd med polischefen i 
Stockholm och skyddskåren består av ca 2000 frivilliga män32. I början av 
1920-talet rådde fredsoptimism i Sverige och NF hade bildats som ett 
fredligt organ för internationella konflikter33. Politiska strömningar i Sverige 
påpekade svagheter i de fredsuppgörelser som tillkommit.  Speciellt från 
socialdemokratiskt håll påpekades oro och 1925 skapades en nyordning av 
28 Norborg, Lars Arne Sveriges historia under 1800- och 1900-talen (1997) s 263 
29 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1925)
30 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1926)
31 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1926)
32 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1927)
33 Norborg (1997:262)
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det svenska försvaret och man nedrustade för att minska spänningen att 
nya krig skulle uppstå34. Ny militär tidskrift grundas efter nedrustningen år 
1925 av några yngre officerare, som vill väcka debatt för ett starkare 
svenskt försvar35. 

Kampen för att få vara delaktiga

När de gäller det politiska engagemang där Hesselgren och Tamm var 
verksamma, det vill säga under den period då båda var invalda i riksdagen, 
visar artiklarna att kvinnorna inom politiken sidobehandlades och att 
skillnaden mellan manliga och kvinnliga egenskaper/normer/ideal ständigt 
framhölls i den politiska debatten. Kvinnliga ambitioner och kvalifikationer 
diskuterades, ifrågasattes och bedömdes ständigt och mannen ansågs vara 
norm och framhölls ofta som en ”duglighetsprincip” att jämföra kvinnan och 
kvinnliga egenskaper mot.

Den övergripande tolkningen utifrån artiklarna är att kvinnorna i gruppen 
tydligt känner av den manliga dominansen i politiska sammanhang. Denna 
manliga dominans beskrivs på likvärdigt sätt genom hela studien. Som 
exempel på det visas en del av en artikel från undersökningsperiodens slut, 
år 1936, vilken även belyser en hjärtefråga som i övrigt kan sägas 
karaktärisera hela Fogelstadmentaliteten. Artikeln efterlyser mer statligt 
bidrag till barnavård, förlossningsvård och övriga bidrag till barns 
uppehälle:

”Riksdagens livliga intresse i befolkningsfrågan förde med sig tillsättandet av den stora 
befolkningskommissionen. Den har arbetat på högtryck och genomarbetade förslag överlämnades till 
K. Maj:t före jul. Vad föreslår regeringen? Jo, den överväger framställningar om bidrag till 
minderåriga barns uppehälle och uppfostran, om förbättrad förlossningsvård och barnavård.
     Alltså: ett förslag kanske kommer, men det är ej viktigare än att man kan vänta gott ett år till, 
innan ens möjlighet föreligger att ge fattiga eller beträngda barnaföderskan den ekonomiska hjälp 
och det samhälleliga stöd, som kan leda hennes steg bort från abortens nödfallsutväg.
     Och ändå är det valår. Att regeringen vågar kasta kvinnorna denna utmaning i ansiktet”36.

Här framgår att kvinnorna anser att ”kvinnofrågor” är något som prioriteras 
lägst bland alla politiska frågor inför valet. Fler artiklar i Tidevarvet 
genomsyrar under hela undersökningsperioden att Fogelstadgruppen anser 
att det största skälet för männen att ta politisk hänsyn till kvinnorna i 
samhället överhuvudtaget, är inte för att de vill förbättra för dem i form av 
demokratiska rättigheter, utan för att få dem att rösta på dem själva. 
Denna upplevelse av manlig dominans beskrivs på liknande sätt i början av 
undersökningsperioden, av Elisabeth Tamm, efter att hon deltagit i 
försvarsdebatten. Då beskriver hon sitt eget och Hesselgrens deltagande i 
riksdagsdebatten med följande ord: 

”Under den långa försvarsdebatten i riksdagen den 24 maj 1924… passade de två kvinnliga talarna 
fröken Hesselgren och fröken Tamm inte riktigt in i ensemblen. Vid intet tillfälle förut har de verkat 
så ensamma. De var inte med i leken. De stod på sina platser. De lät inte vid nya situationer flytta 

34 Norborg (1997:187)
35 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1927)
36 Kellgren (1971:200) Att man vågar ur Tidevarvet nr 3 1936
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över sig i en ny kombination. De kom att sluta sig till de olika förslag, fröken Hesselgren till det 
Hellbergska medlingsförlaget och fröken Tamm till det socialdemokratiska. Dock hade bådas 
anföranden den bestämda likheten, att deras yrkanden var byggda på motiveringen och inte 
motiveringen av yrkandet. Något som kanske är sällsammare än vad den oinvigde föreställer sig.
    Den 24 maj talade de i namn av en liten grupp kvinnor. Den dag måste förberedas och komma, då 
den kvinna som i riksdagen talar mot kriget, tryggt kan säga sig tala för alla svenska kvinnor”37.
Elisabeth Tamm

Artikeln visar att varken Hesselgren eller Tamm känt sig bekväma under 
försvarsdebatten i riksdagen den 24 maj 1924. ”Vid intet tillfälle har de 
verkat så ensamma” beskriver Tamm känslan hon haft. Likaväl visas ett 
behov från Tamm att förbereda den dag då hon ”tryggt kan säga sig tala för 
alla svenska kvinnor”. Det framgår av hennes ord att de känt sig 
underrepresenterade och ytterligare citat ”de stod på sina platser” visar att 
de föll in i sin norm utan att ha kraft att utmana den utan att känna sig 
obekväma. Här tolkas Tamms ord som ett exempel på hur en norm kan 
identifieras som både en möjlighet och en begränsning. I det här fallet äger 
männen rätt att bestämma riktlinjerna för vad som tillåts passande att 
lägga fram och inte. De sköter spelreglerna och kvinnorna får anpassa sig 
efter männens regler och spela spelet på deras villkor när de befinner sig på 
männens arenor. De känner sig knappt accepterade och ”faller in” under de 
förväntningar de känner vilar på dem, vilka är att anpassa sig till respektive 
partilinjer utan att egentligen varken säga bu eller bä. Det Tamm ger 
uttryck för kan också sägas beskriva att majoriteten av männen inte 
anpassar sig efter att ha fått kvinnligt sällskap i riksdagen eller välkomnar 
kvinnliga debutanter.

År 1928 var ett år som utmärker sig i studien. Detta var ett år med stora 
oenigheter inom det arbetspolitiska området. Fogelstadgruppen är mycket 
engagerad i arbetslöshetsfrågor och artiklar om arbete och 
sysselsättningspolitiken förekommer regelbundet under hela 
undersökningsperioden, men 1928 är det år som utmärker sig då 
arbetslöshetsfrågan debatteras i Tidevarvet mest frekvent. I maj antar 
riksdagen förslag om bindande kollektivavtal, detta trots starkt motstånd 
från socialdemokraterna och arbetsdomstolen och fackliga protester. LO och 
SAP uppmanar sina medlemmar till tre timmars strejk som en öppen 
protest till arbetslagstiftningen. I juli träder en ny invandrarlag i kraft. Den 
går ut på att kontrollen av invandringen skärps för att skydda 
arbetsmarknaden för svenskar. Andra argument för att legitimera 
lagstiftningen var att ”öka säkerheten och bevara folkstammens renhet38”. I 
september under andrakammarsvalet till svenska riksdagen har högern 
framgång. Inför valet gick Högerns propaganda ut på att skapa en 
traditionell rysskräck och i affischkampanjen före valet hävdade Högerns 
ungdomsförbund som gick i bräschen för detta att en röst på SAP var 
likvärdigt med en röst på kommunistiskt skräckvälde med härjande 

37 Kellgren (1971:26) De stod på sina platser ur Tidevarvet nr 22 1924
38 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet /(1928)
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kosacker. Därför kallas detta val även ”Kosackvalet”. I oktober efterträds 
Carl Gustav Ekman av högerpolitikern Arvid Lindman39.

Historisk exposé - grunden för artiklarna i Tidevarvet 1929 - 1936

Åren mellan 1929 och fram till undersökningsperiodens slut år 1936 präglas 
till stor del av debatt i Tidevarvet om arbetslösheten, den sociala nöden 
som rådde i svenska samhället och nazistandan som får fotfäste inom 
svensk politik. Början av 30-talet präglas mest av den ”svarta torsdagen” i 
oktober 1929, då börskraschen på Wall Street i USA inträffade och företag 
och privatpersoner gick i konkurs. Kraschen inledde en ekonomisk 
depression som präglade både nationell och internationell politik under lång 
tid framöver. I Sverige bildas Nysvenska förbundet av Per Engdahl som blev 
svensk fascisms förgrundsgestalt och främste ideolog40. 1931 skjuter 
svensk militär mot demonstranter i Ådalen, en händelse som får mycket 
uppmärksamhet i svensk politik och media41. Efter händelsen i Ådalen 
utbryter kravaller i Stockholm och banderoller med texten ”Ner med 
mördarregeringen” förekommer som starkt protest till regeringens 
agerande. Några dagar efter Stockholmskravallerna i maj begravs de som 
omkom vid beskjutningen i Ådalen och de döda hedras genom att hela 
Sverige håller fem minuters tystnad . Justistekanslern väcker åtal mot 
flertal svenska tidningar för smädelse efter Ådalshändelsen på grund av att 
flera tidningar har beskrivit Sveriges regering som en ”mördarregering”. 
Munckska kåren avslöjas och upplöses snabbt efter skarp kritik från 
kommunisterna. Moderskapsförsäkring införs i Sverige vilket innebär rätt till 
sjukpenning för svenska kvinnor42. Erich Ludendorff förutspår i tidskriften 
Världskrig hotar att ett nytt världskrig väntar som kommer leda till 
Tysklands fördärvande43.

1932 efterträder Per Albin Hansson, Felix Hamrin som avgår. Sverige får en 
socialdemokratisk minoritetsregering44. Statlig statistik visade att 
understödstagare inom fattigvården ökat markant på grund av den stora 
arbetslösheten45. År 1933 utnämns Adolf Hitler till rikskansler i Tyskland och 
hans regim består av nationalsocialister. I mars har Hitler total makt över 
Tyska riket. Tyska influenser är tydliga i den svenska samhällsdebatten. 
Sven-Olov Lindblom med anhängare utesluts ur Sveriges 
Nationalsocialistiska parti och istället bildar de Nationalistiska 
Arbetarepartiet. I februari bildas RFSU – Riksförbundet för sexuell 
upplysning i Stockholm på initiativ av Elsie Ottesen- Jensen. Månaden efter 
i mars öppnar tyskarna det första koncentrationsläger i Dachau norr om 
München. Samma månad i lägger svenska regeringen fram förslag på hur 
39 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet /(1928)
40 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1929)
41 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1930)
42 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1931)
43 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1931)
44 Norborg (1997:263)
45 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1932)

18



den ekonomiska krisen skulle bekämpas. Förslaget framarbetades av 
Gunnar Myrdal och gick ut på att använda statsbudgeten som 
konjunkturutjämnare för att balansera ekonomin över en hel 
konjunkturcykel. Detta år når arbetslösheten sin kulmen; 189 225 personer 
går öppet arbetslösa. Extrema förföljelser börjar ta form mot judarna 
speciellt i Tyskland. De utsätts för övergrepp och köpbojkotter46.

År 1934 har nazismen fått fotfäste i Sverige. Den svenska högerns 
ungdomsförbund är starkt påverkat av den nazistiska ideologin, de bryter 
med moderpartiet som i sin tur helt tar avstånd från nazistiska influenser. I 
maj antar riksdagen en lag som legitimerar sterilisering av ”sinnesslöa och 
sinnessjuka” som ”på grund härav sakna förmåga att lämna giltigt 
samtycke till åtgärden”. Riksdagen beslutar även om en 
arbetslöshetsförsäkring där staten ska bidra till fackförbundens 
arbetslöshetskassor. Folkpartiet bildas efter en sammanslagning av 
Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Alva och Gunnar Myrdals 
bok Kris i befolkningsfrågan väcker våldsam samhällsdebatt om 
befolkningsutvecklingen i Sverige47, denna fråga engagerar 
Fogelstadgruppen speciellt. 1935 meddelar Adolf Hitler att Tyskland 
upprustar sitt försvar vilket strider helt mot överenskommelserna i 
Versaillefördraget. En svensk utredning som görs av skyddshem för unga, 
visar på svåra missförhållanden. Svenska Folkpartiet bildar ett 
kvinnoförbund. Arbetsmarknadens parter blir delaktiga i administrationen 
av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Bondeförbundet och Folkpartiet 
framarbetar förslag på lagstiftning på arbetsmarknaden, detta förslag fälls 
av både Högern och Socialdemokraterna48. 1936, det år som studien 
avslutas, avgår Per Albin Hansson som statsminister och Axel Pehrsson-
Barmstorp blir ny statsminister i en bondeförbundsregering. Denna regering 
har kallats ”semesterregeringen” därför att den endast satt några månader 
på grund av litet parlamentariskt underlag att förfoga över makten. 
Regeringen tillträdde i början av året och satt i vid makten i avvaktan på 
höstens kommande val. Vid valet till andra kammaren den 20 september 
1936 gör Nazisterna sitt bästa val genom svensk historia de får 0,7% av 
rösterna och socialdemokraterna får 49,5%. Den 28 september bildas en 
koalitionsregering under socialdemokratisk ledning av Per Albin Hansson 
tillsammans med Bondeförbundet49.

Genusstruktur i artiklarna

Den övergripande tolkningen av artiklarna i Tidevarvet under 
undersökningsperioden visar att kvinnorna vidgade sina gränser och bröt 
sig in på nya områden. Därför går det att tolka studien som en indikation på 

46 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1933)
47 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1934)
48 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1934)
49 Den svenska historien nr 10 Vår egen tid från 1920-1960-talet (1936)
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att den långsamma förändringen som sker var en antydan till att kvinnorna 
tilläts inom politiken för att männen ansåg eller trodde att de skulle förbli 
en minoritet där. Kvinnorna själva kände av det här tänkandet på så sätt 
att de beskriver sin situation i artiklarna som att de känner sig som 
undantag från kollektivet kvinnor och att de får anamma mansideal och bli 
”ickekvinnor” för att kunna möta männens villkor och spela med dem efter 
deras regler. Fogelstadgruppen trodde på värdet av utbildning, de trodde på 
meritokrati och därför upplevde de en dubbelhet i erkännandet av att de 
blev diskriminerade av vissa av sina manliga kollegor.

En annan möjlig förklaring till känslan av utanförskap som artiklarna 
beskriver kan beskrivas, att då kvinnorna i högre grad började konkurrera 
med männen om politiska positioner, ökade motståndet inom de manliga 
diskurserna, då de upplevde en konkurrens från kvinnorna. Denna 
konkurrens ifrågasatte männens ledande positioner men lika mycket 
utmanade den en förändrig av de kvinnliga identiteter som männen inte 
längre hade dominerande kontroll över. Därför kan männens föreställningar 
och strategier som i huvudsak gick ut på att motarbeta en snabbare 
integrering, vara tecken på en manlig rädsla för att könsidentiteterna skulle 
rubbas om kvinnorna utmanande gränserna och blev verksamma på 
männens områden. Dessa påstående ska ses som möjliga generella 
förklaringar till hur Fogelstadgruppen beskrev och upplevde sin samtid och 
det politiska klimatet i samhället. Det var naturligtvis inte så att alla män 
motarbetade kvinnorna. 

Undersökningen ger även uttryck för att kvinnorna bakom 
Fogelstadgruppen trivdes bäst där de skapade sina egna sammanhang och 
när de åtog sig politiska uppdrag utanför Fogelstadgemenskapen, var det 
inte alltid med lätt sinne, utan något som sågs som en ”plikt” och en 
solidaritetskänsla som var viktigare än något annat och att pliktkänsla och 
solidaritet var det viktigaste skälet till att stå ut med det obehag som 
upplevdes ibland. Elisabeth Tamm var däremot inte särskilt road av 
riksdagsarbetet. Hon såg det mer som en moralisk plikt än ett stimulerande 
arbete50. Hon var en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna och satt i 
andra kammaren 1921 – 1923. Tamm var Sveriges första kvinnliga 
kommunalnämnds-ordförande och en av våra första kvinnliga 
landstingspolitiker. Ändå blev hon mest känd för sin medverkan i 
Tidevarvet. Enligt Hjördis Levin, som har skrivit en biografi om Elisabeth 
Tamm, var det oklart om hon var tacksam att slippa sitta en period till, eller 
om hennes kritik över det politiska spelet, strukturen och retoriken spelade 
så stor roll för henne att hon kände en lättnad då hon avgick. I ett tal 1926 
uttrycker sig Elisabeth så här:

”Politiken har alltid varit ohederlig, jag menar i den bemärkelsen att det ansetts som en fosterländsk 
gärning att använda vilka medel som helst för att främja vad man ansåg rätt”51.

50 Knutsson (2004:71-72)
51 Knutsson (2004:72)
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Men att Elisabeth slutar i riksdagen innebär inte på något vis att hon slutar 
upp att engagera sig politiskt. Hon fortsätter sitt politiska arbete i 
kommunfullmäktige, men med tungt sinne, enligt Levin, för hon känner sig 
utnyttjad. Hon ägnar alltmer tid för tidskriften Tidevarvet52.

Tidevarvets effektivitet

Fogelstadgruppen främsta ambition var att få fler kvinnor att utmana 
normerna och med Tidevarvets hjälpt försökte de få kvinnor i alla 
samhällsklasser att inse att demokrati inte är något som bara kommer utav 
sig självt. Demokrati kräver hårt arbete, engagemang, tid, målmedvetenhet 
och uppfostran. År 1927 fanns en kvinnolista till stadsfullmäktige i 
Stockholms stad och Tidevarvet stödde listan helhjärtat. Det visade sig inte 
vara ett lyckosamt projekt och kvinnorna bakom Tidevarvet kände 
ambivalens i sin tro på kvinnor som en politisk enhet. Majoriteten kvinnor 
röstade på 1920-talet klasspolitiskt, miljö- och traditionsbundet53. Tanken 
om ett kvinnoparti fortsätter dock att dominera inom gruppen. År 1935 
förkommer en artikel i Tidevarvet som visar en önskan om ett sådant parti 
för att stärka kvinnans ställning i samhället och framför allt hennes 
medborgarrätt;

”I nuvarande stund, då alla känner att historien förbereder avgörande händelser, är det 
medborgerliga ansvaret tryckande. Vi kvinnor är också föremål för anklagelser om hur illa vi förvaltat 
vårt medborgarskap. Kvinnor och män förebrår oss, att vi inte förvandlat Sverige till ett paradis 
sedan 1922, detta utan hänsyn till förutsättningarna härtill i det befintliga samhälle med alla dess 
fördomar. I valtider vädjar alla partier till kvinnorna. Om alla kvinnor enades, hade de samma makt 
mot männen som männen nu har, då de enas mot kvinnorna. Och liksom kvinnor nu understödjer 
männen, som har makten, så skulle då män hjälpa kvinnorna för att vinna gunst.
    Ett sådant parti är teoretiskt möjligt. Men vad som i en snar framtid även bör vara praktiskt 
utförbart, är en sammanslutning som går in för vissa frågor och ett visst mål. Likgiltigt sedan om de 
människor som ansluter sig är män eller kvinnor. Det kan tänkas att här finns en livssyn som saknar 
parti – som det nu för tiden kallas. Det kan tänkas, att det just nu fattas ett sådant parti! Ett radikalt 
parti! Och det kan tänkas att till en början endast kvinnor skulle ansluta sig till ett sådant parti”54.
Ada Nilsson

Redan år 1928 gick Frisinnade kvinnors riksförbund till val på egen lista55. 
Kandidaterna kom inte in i riksdagen. Tidevarvet skrev att orsaken till 
misslyckandet berodde på att förbundets egna möjligheter till påtagliga 
politiska insatser vid valvet varit för små. På grund av det återkom artiklar 
med viss regelbundenhet i Tidevarvet som beskrev nödvändigheten av ett 
nytt radikalt parti som omfattade både män och kvinnor. Kvinnorna fick 
ingen respons för idén om ett nytt radikalt parti. Inget sådant parti 
uppstod56.

52 Knutsson (2004:72 ff)
53 Kellgren (1971:13)
54  Kellgren (1971:174) Ett kvinnoparti ur Tidevarvet nr 29, 1935
55 Kellgren (1971:173 ff)
56 Kellgren (1971:173 ff)
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Det var heller ingen tvekan om att man vid valet 1928 inte kunnat uppnå 
en självständig partilinje. Gruppen fortsatte arbeta med samhällsfrågor och 
år 1931 ombildades Frisinnade kvinnors riksförbund i radikal riktning till 
Svenska kvinnors vänsterförbund57. Ordet ”frisinnad” var inte längre 
synonymt med ordet liberal. 

Tidevarvets sista årgångar från år 1935-36, består mestadels av protester 
mot kriget som uppstod i de flesta europiska länder och detta återspeglas i 
många artiklar under denna tid. Gruppen utsätts också för stark kritik från 
andra större tidningar för att de lägger sig i och diskuterar politik. Det 
anses att Fogelstadgruppen ska hålla sig till ”kvinnofrågor” och låta bli att 
diskutera försvars och utrikespolitik58. En beskrivande artikel för retoriken 
Fogelstadgruppen använde när det gällde just protester mot den politiska 
utvecklingen i Europa och andra världskriget lyder som följer: 

”Det är en förvånande sorglöshet som utmärkt de borgerliga partierna under de senaste åren. Man 
har med glatt mod gått i borgerlig samling för att rädda landet för kommunisternas och för 
socialdemokrater, kan man väl säga.
    Nu börjar följderna visa sig. Den borgerliga hänförelsen och nationalsocialismen har givit rum för 
nazism och fascism, detta i så hög grad att det till och med förorsakar en del oro i det borgerliga 
lägret. Man börjar i någon mån frukta varandras sällskap. Högern vill inte vara ihop med S.N.U. eller 
S.N.U.O.N.F. eller vad det heter. Kanske kan dessa bli högern för starka. Och framför allt kan de 
kasta en skugga över högern i valrörelsen, som kommer att minska partiets mandat. Samtidigt 
framhålls vilket bevis på vår ”efterblivenhet” det är att vi som det enda land i världen har en 
socialdemokratisk regering.
   Bekymmersam är tiden. Säkert bekymmersammare än vi anar. Inte är det väl så farligt med några 
synliga nazistiska bråkstakar, som polisen tar hand om. Värre är det med mer eller mindre dolda, 
men överallt befintliga nazistanda som är färdig att blossa upp, så snart ett tillfälle givs. Därför är det 
liberalers , frisinnades och radikalers ovillkorliga plikt att i närvarande  stund räcka handen åt 
socialdemokraterna, för att genom demokratisk samling förhindra att ett dylikt tillfälle någonsin 
uppstår. Demokratin kräver samling åt vänster. Vi upprepar detta och kommer att upprepa det”59!
Elsa Björkman.Goldschmidt

Denna artikel blev utsatt för skarp kritik av en journalist på tidningen Nya 
Dagliga Allehanda60. Som svar på tillrättavisningen om att 
Fogelstadgruppen bör ägna sig åt att diskutera kvinnofrågor och låta bli att 
lägga sig i den formella politiken, skriver Honorine Hermelin ett genmäle i 
Tidevarvet där hon använder ett ironiskt språkbruk som på ett tydligt sätt 
beskriver hur kvinnorna i Fogelstadgruppen uppfattar denna tillrättavisning. 
Artikeln återspeglar också ett modernare språkbruk och en mer medveten 
politisk retorik som präglar debatterandet hos hela Fogelstadgruppen: 

”Nya Dagligt Allehanda har högeligen ondgjort sig över det krav på vänstersamverkan till 
demokratins försvar, som framförts i Tidevarvet, ”detta organ för frisinnad feminism, borgerlig 
åskådning”. Och tidningen låter med sedvanlig manlig arrogans ”tanterna” veta vad de är värda..
   Ungdomarna i N.D.A. må säga va de vill. N.D.A är känd för – låt oss kalla det en livlig fantasi, som 
inte älskar fakta. Tidevarvet skäms inte för att vara en kvinnotidning. Varför skulle det vara sämre? 
Och man kan gärna tala om ”tanterna” i Tidevarvet. Tidevarvets redaktör är kanske inte stort mycket 
äldre än N.D.A:s. Ålder är inte heller något att varken skryta med eller skämmas för, den är sålunda 

57 Kellgren (1971:14)
58 Kellgren (1971:14 ff)
59 Kellgren (1971:166) Än är det tid ur Tidevarvet nr 21, 1934
60 Kellgren (1971:165 ff)
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likgiltig. Men Tidevarvet vidhåller att tiden kräver även kvinnornas insats. Och det har statsmakterna 
bevisat”61.
Honorine Hermelin

Det var under åren 1923-1936 som Tidevarvets meningar i politik, religion 
och moral kulminerade62. Fogelstadgruppen uttryckte stark frustration över 
orättvisa mellan könen. För att belysa exempel på detta återges ett längre 
citat som är hämtat ur Tidevarvet mot slutet av undersökningsperioden, år 
1934. Elsa Björkman-Goldschmidt, beskriver känslor av uppgivenhet och 
sorg över jämställdheten i 1930-talets samhälle. Artikeln är skriven efter 
hennes medverkan på ett politiskt möte och ger ett beskrivande exempel 
på hur kvinnorna bemöttes av männen när de försökte stärka sin position 
gentemot dem: 

”Från ett sammanslagningsmöte har följande redogörelse tillställts oss. Vi offentliggör den 
oförändrad, sedan namnen på de agerande strukits.
I fredags var jag på politiskt möte, särskilt inbjuden, emedan jag tillhört föreningen ”Frisinnade 
kvinnor” nu nästan upplöst. Det var frisinnade valkretsförbundet, som höll sitt sedvanliga 
marknadsmöte. Omkring femtio män var församlade och två kvinnor. Diskussionen rörde sig om vad 
den just nu rör sig om i centerkretsar: sammanslagningen av de liberala och frisinnade partierna. Vi 
hann så långt som till de olika programpunkterna, då det började. I första punkten ”demokratins 
värnande” förekommer en passus om kvinnans likställighet. Nu begärdes ordet av disponenten vid 
ett ullspinneri:

- Jag skulle vilja veta, vad det betyder detta kvinnans likställighet. Betyder det, att hon ska ha 
lika rätt till betalning för sitt arbete som mannen, då vill jag inte vara med om det. Ska nu till 
exempel en folkskollärarinna ha lika mycket som en skollärare, så blir hon mycket dyrare, 
mycket dyrare, för samhället. Kvinnan är oftare sjuk och det ena med det andra. Ja jag har inte 
siffrorna till hands men jag hörde en gång Carl Gustaf Ekman bevisa det för några kvinnor, och 
det var det bästa jag hört av allt bra, som den mannen sagt. En kvinna kan aldrig bli lika duktig 
som en man, en riktigt duktig kvinna kan bli så pass som en dålig karl, och skulle vi då ge 
henne lika betalt, så bleve hon ju i verkligheten mycket mer betald än mannen. Och så mycket 
ska vi karlar väl ändå hävda oss själva att vi inte ska tillåta en kvinna att komma så långt som 
vi har kommit. Jag har förresten fyra, fem stycken flickor på mitt kontor – det enda de kan 
bättre än en karl är att skriva på maskin – och om det står en säck inne, så kan jag inte be dem 
bära ut den, för de rår inte med nånting. Så jag yrkar på att orden kvinnan likställighet stryks.

Folkskollärare, f.d. riksdagsman:
- Vad beträffar folkskollärarinnans lön, så är det lättare att tillämpa principen om likställighet, då 

bägge parterna utför lika mycket arbete. Men för övrigt går en sådan likställighet icke att 
genomföra i praktiken. Då skulle en piga få samma lön som en dräng, en kontorsflicka som en 
bokhållare o.s.v. orden kan strykas.

Landstingsman, f.d riksdagsman:
- Det är nog ingen fara att ha dessa ord kvar i programmet, för de avser ingalunda efter mitt 

förmenande ekonomisk likställighet utan likställighet i andra avseenden.

Disponenten igen: 
- Det är ingen fara, säger Ni, för det betyder inte lika betalt. Men vad betyder det då? Är det inte 

betalningen orden syftar på, då förstår jag inte vad det har där att göra. Då kan de ju lika gärna 
strykas.

Litet deklarering i disponentens anda här och var angående männens absoluta överlägsenhet.

Landstingsman nummer 2:

61 Kellgren (1971:168) Tanterna i Tidevarvet retar N.D.A:s gossar ur Tidevarvet nr 22, 
1934
62 Kellgren (1971:168 ff)
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- M-jaa jag tror att vi får lov att tänka oss för, vi måste komma ihåg vilka stora väljarskaror 
kvinnorna utgör. Det är inte värt att vi stöter oss med dem, för att blir vi osams med 
fruntimmerna, så kan det hitta på att hända, att vi inte får deras röster. Vi kan nog låta orden 
stå kvar.

Ordföranden:

- Ja orden ”kvinnans likställighet” är lite oklara men de har kommit dit som eftergift för några 
stycken kvinnor, som ligger i av bara den och är så idealistiska (Skratt) Men det skall vi väl i 
alla fall inte frångå, att en kvinna aldrig kan jämställas med en karl.

Orden fick stå kvar! Tänk! Jag var så upprörd i mitt innersta att jag måste bekänna att jag grät. Vart 
ska man gå, vart ska man politiskt höra utan att från början vara strypt till följd av sitt kön? Det 
frågade jag mig, ledsen och arg. Männen vill ju faktiskt inte ha oss med. Men våra röster vill de 
ha”63.
Elsa Björkman-Goldschmidt

Artikeln av Elsa Björkman-Goldschmidt beskriver också det som tidigare 
nämnts under samma rubrik; att mannen beskrivs som norm och därför 
överlägsen kvinnan, samtidigt som hennes egenskaper framhålls som 
svagare och mindre dugliga pga hennes kön. Talande för att normerna i 
samhället höll på att förändras under min undersökningsperiod är att 
Fogelstadgruppen beskriver en komplexitet i kvinnoidentiteterna. Som 
exempel på det belyses i artiklarna att kvinnornas förhållanden beskrivs i 
relation till tidsandans rådande föreställningar om att kvinnan skulle stanna 
i hemmet och vårda sin familj och överlämna tänkandet åt männen. 
Fogelstadgruppen präglades både av kontroll och möjligheter från dessa 
föreställningar. Fogelstadgruppen verkade för att första steget mot en 
förändring av äldre förställningar måste ske nära kvinnan i hennes 
närmaste miljö, det vill säga i hemmet. Samhällsklimatet präglades av att 
föräldrar försökte behålla kontrollen över både döttrar och söner. Genom 
att utbilda sig och skaffa ett yrke kunde döttrar komma hemifrån och själva 
i större mån välja sitt umgänge och förfoga mer självständigt över sin egen 
person och sin tid.

Artiklarna kan också sägas beskriva att Fogelstadgruppen präglas av att en 
speciell kvinnosolidaritet förekom inom gruppen som kvinnorna ville 
förmedla utanför sin egen krets. Solidariteten präglades av att de hjälpte 
och stöttade varandra, även om deras politiska bakgrunder skilde sig åt i 
vissa frågor så utarbetade de en unik strategi, som gick ut på att 
samarbeta över partiblocken i sakfrågor. Det som nyss beskrivits går att 
tolka som en kvinnlig strategi för att nå politisk framgång och erövra 
erkännande både hos andra kvinnogrupper som hos männen. Omvänt kan 
samma sak beskrivas så att den kvinnliga identiteten förstärktes av just 
särorganisation.

Forskning visar att identitetsbegreppet förändras i samband med att 
kvinnlig rösträtt införs år 1921. I jämförelse med det kan det vara så att i 
generationsskiftet under uppsatsens undersökningsperiod sker omvälvande 
förändringar i föreställningar och normer om manligt och kvinnligt till att 

63 Kellgren (1971:162-164) Vågar vi arbeta för kvinnans likställning. Nej-svarar männen 
ur Tidevarvet nr 14, 1934
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utvecklas mot mera moderna definitioner. Det fanns traditionalister och 
provokatörer inom bägge generationerna men undersökningen ger uttryck 
för att kvinnorna var gränsöverskridande och det pekar mot att det fanns 
flera könsidentiteter under samma period. Den första generationen kan 
därför sägas stå för gamla ideal när kvinnan var mer osjälvständig och 
beroende av mannen, medan den nya generationen ses som mer 
självständig och mer politisk medveten. Däremot är det omöjligt att se en 
tydlig sådan förändring under uppsatsens undersökningsperiod och 
skillnaderna är så pass små att påståendet mer bör ses som en möjlig 
hypotes.

Fogelstadgruppen – Vägvisare mot en ny tid?

Historiskt sett vet vi ganska mycket om hur det såg ut i samhället under 
åren från 1923 fram till 1936. Vi vet hur samhällets institutionaliserade 
normer såg ut. Men hur såg egentligen kulturen ut? Hur upplevde 
människorna sin vardag? Är alla samhällsgrupper representerade kulturellt i 
dagens forskning? Det är här Tidevarvet och dess kvinnor och deras 
livsfrågor kommer in i bilden. De var unika och deras sätt att skriva och 
uttrycka sig var unikt och det kulturarv de efterlämnat är också unikt i sig. 
Tanken jag inledningsvis hade i mitt arbete med uppsatsen var att 
undersöka hur man kan använda genusteorier för att se vilka normer och 
föreställningar om manligt och kvinnligt som kommer till uttryck i artiklarna 
under åren då Tidevarvet kom ut. Mina frågeställningar behandlar dels 
konstruktionen av genus men i huvudsak behov i form av gränser och 
strategier, vilka kvinnorna använde för att konkurrera med männen. 

Fogelstadgruppen ifrågasätter männens rätt till auktoritet men framför allt 
ifrågasätter de männens missbruk av sin auktoritet mot kvinnor. I det 
samhälle Fogelstadkvinnorna återspeglar i sina artiklar och andra skrivelser 
visar de ett samhälle där kvinnor var starkt beroende i sin relation till män. 
Män var den överordnade parten i alla dimensioner i samhället och utövade 
makt över kvinnornas levnadsvillkor. Samtidigt har en underställd, dvs. 
kvinnan, alltid rätt till visst skydd och i det här fallet relateras till att bli 
försörjd och att ha en trygg ekonomisk tillvaro där någon tillvaratog deras 
intressen. Vissa kvinnogrupper, ofta kvinnor från överklassen, började 
protestera mot att stå underställda mannen och strävade att få bli få bli fria 
och jämlika. Det var inte så att det bara var kvinnor från överklassen som 
engagerade sig för att utöka kvinnornas handlingsutrymme utan 
forskningen visar att det bildades mycket olika kvinnliga organisationer runt 
1920 och 1930-talet som engagerade sig i kvinnofrågor eller politiska 
sakfrågor. Som exempel kan nämnas filantropins framväxt och hur den 
påverkade den svenska socialpolitiken.
Fogelstadkvinnorna var ”extrema” för sin tid, de talade om fullvärdigt 
medborgarskap i form av kvinnlig rösträtt och andra juridiska rättigheter 
som följer med medborgarskap. Samhällsutvecklingen under 
undersökningsperioden går att tolka som att kvinnor fick en 
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abstrakt/formell rätt gentemot männen då kvinnlig rösträtt infördes år 
1921. Samtidigt var kvinnors konkreta rätt gentemot mannen starkt 
begränsad genom andra samhällsstrukturer, inte minst lagarna, och då 
syftas här exempelvis på misshandelslagar, rätt till skilsmässa och 
försörjningsmöjligheter.

I alla tidevarv sker en formation av definitioner av manligt/kvinnligt, 
omanligt/okvinnligt. I dessa definitioner och beskrivningar av vad manligt 
och kvinnligt kan tänkas vara så omformas begreppen konstant och nya 
identitetsbegrepp vävs in i gamla definitioner. Ur ett aktörsperspektiv är det 
också möjligt att röra sig över gränserna för definitionerna och därmed 
också utmana dem64. Genom dikotomin överordnad/underordnad, 
manligt/kvinnligt reproduceras föreställningar om könsroller och 
genusrelaterade begrepp som en ständig konfliktfylld och konkurrerande 
process. Tidevarvet och Fogelstadgruppen organiserade sig och kvinnliga 
medborgarskolan bildades; Deras sätt att uttrycka sig och tala samt deras 
sätt att agera, tyder på att de ansåg att genusrelationen eller 
”genuskontraktet” inte såg ut som de önskat att det borde ha gjort. 
Männens gensvar, deras sätt att bemöta de första kvinnliga 
riksdagskvinnorna kan ses som ett svar på detsamma. Fogelstadkvinnorna 
startade en genuskonflikt som störde 1920-talets rådande genusordning 
och förändrade den. Framför allt utmanade de gamla ideal. Tidevarvets 
kvinnor upplevde att majoriteten av kvinnor och män i Sverige år 1920 i 
stort sett tänkte i samma spår som förut under sekler tillbaka. Deras mål, 
deras ambition och deras arbete gick ut på att förändra gamla ideal och 
införa nya. Ett tydligt exempel på en person i Fogelstadgruppen som 
konkret arbetade för att förändra äldre ideal är Ada Nilsson och hennes 
arbete med sin läkarpraktik och hennes rådgivningsbyrå där hon även 
inviterar männen att bli delaktiga under graviditeten och ta sitt 
föräldraansvar för försörjning av ”oäkta” och ”äkta” barn.

Uppsatsen karaktäriserar Fogelstadgruppen som att de främst värjde sig 
emot den kvinnlighetskonstruktion som undergiven mannen vilken 
genomsyrade samhället på den tiden. Kvinnan skulle vara behärskad och 
kontrollerad och skulle inte brusa upp och hamna i häftiga diskussioner. 
Som en följd av detta förväntades kvinnor visa större undergivenhet till 
männen och inte ifrågasätta rådande genusideal. Framför allt ifrågasatte de 
den hierarkiska genusordningen och utmanande den, genom att de ville 
skapa nya kvinnoideal. De fick kvinnor ur alla samhällsklasser oavsett 
politisk tillhörighet och socialt ursprung att besöka medborgarskolan på 
Fogelstad och de fick gehör hos männen för sina åsikter även om det var på 
ett obekvämt vis stundtals och det är knappast troligt att alla män 
motarbetade kvinnornas integration. Fogelstadgruppens huvudsakliga 
strategi var som tidigare nämnts, att de samarbetade i sak för att skaffa sig 
bättre positioner gentemot männen. De var unika i sin samarbetsmetod och 

64 Connell, R.W Om genus Göteborg 1996 (1996:55ff)
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det finns olika teoretiska utgångspunkter för att utvärdera deras arbete. 
Det mest spännande är att det inbjuder till tvärvetenskapliga 
studiemöjligheter.

Genusstrukturer i relation till teoretisk bakgrund

Historikern Joan Wallach Scott teori uppfattar kön baserat på kulturellt 
tilldelade och upplevda könsskillnader, dels som grundläggande i sociala 
relationer, dels som ett uttryck för maktförhållande. Hennes teori hjälper till 
att se strukturer för hur kvinnorna i Fogelstadgruppen skaffar sig inflytande 
genom att lära sig samarbeta med varandra över partigränserna, men 
framför allt lär de sig att samarbeta med männen och vinna respekt hos 
dem. Scotts genusbegrepp påvisar både skillnaderna mellan könen samt en 
maktrelation. Utifrån en definition av kvinnors olika konkreta och faktiska 
möjligheter i olika sfärer i olika roller och olika identiteter är det utifrån 
Scotts teori mer rimligt att tala om parallella konstruktioner av genus hellre 
än ett enda genussystem. Scotts teori låser sig heller inte vid tanken på att 
sociala individer på förhand är födda in i olika könsroller, vilket är kärnan i 
Hirdmans teori och tanken om genuskontraktet.

Yvonne Hirdmans genuskontrakt reglerar relationen mellan könen. I hennes 
teori finns också utrymme för förhandlingar samt möjlighet att se hur 
genusrelationer ser ut på olika nivåer också mellan klasser, tider och 
samhällen. Hirdmans teori är i detta sammanhang intressant av två 
orsaker, vilka hjälper till att belysa problematiken som undersökningen tar 
upp. För det första ges en avslöjande bild av hur en manlig sfär mobiliserar 
för att bevara och behålla och till och med utöka sina manliga privilegier. 
Med manlig sfär menas här inte vilken manlig grupp som helst, utan landets 
höga politiker som tillskrevs nyckelrollen för det demokratiska införandet i 
svenska samhället och som tillskrevs den yttersta ansvarigheten för hela 
landets demokratiseringsprocess och vars värderingar präglar hela 
samhällssystemet. För det andra är det värt att uppmärksamma hur tydliga 
de politiska argumenten är som framförts i artiklarna, vilka framhäver en 
manlig dominans i politiska organisationer, och att de samtliga är 
genusrelaterade. Här syftas exempelvis på värderingen av manligt och 
kvinnligt arbete som förekom i Elsa Björkman-Goldschmidts artikel. 
Kvinnors arbetskraft sågs som mindre värda än männens på grund av sitt 
kön. En annan aspekt är manliga påhopp mot kvinnlig organisering som 
förekom i samma artikel, här är öppen antifeminism ett argument mot 
kvinnorna i deras sammanhållning och deras organiserande ses som hotfullt 
mot männen. Männens oro för ökat kvinnligt inflytande överförs från 
konflikter i den privata sfären till en mer samhällelig sfär där männens 
kamp för att bibehålla sina privilegier blir till en kamp mot feminisering och 
jämlikhet. Hirdmans teori belyser också att det finns en klassaspekt i detta, 
och gör det möjligt att återknyta till den välkända genusteoretiska debatten 
och ställa frågan om manskampen var överordnad klasskampen? 
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Hirdman betonar att den eventuella konflikten finns i kontraktets gråzoner, 
på de områden man inte riktigt kan sätta fingret på och definiera. 
Konflikten uppträder då han eller hon försöker utvidga kontraktet dvs sin 
egen position på den andres bekostnad. Studien om Tidevarvets kvinnor är 
aktörsbaserad. Meningen var att på mikronivå studera hur kvinnorna 
förhandlade till sig rättigheter genom att ifrågasätta rådande 
genuskontrakt, det vill säga hur de förhandlade, vad som betraktades som 
manligt och kvinnligt, var gränserna gick och vad som var förhandlingsbart. 

Skillnaden mellan behov och strategi

Skillnaden mellan begreppet behov och strategi är ofta inte helt självklar. 
Behov beskriver en känsla medan en strategi är ett sätt att handla/agera 
för att nå den önskvärda känslan. Artikelstudien har visat att 
Fogelstadgruppen upplevde att det var svårt att åstadkomma en för dem 
positiv förändring genom att diskutera politik utifrån de normer och 
föreställningar som var rådande under undersökningsperioden. Studien 
visar att de ansåg att kvinnan hade en underordnad ställning. För att 
förklara detta används vidare teorin om könsmaktsordningen som 
utgångspunkt för diskussionen. 

Studien anger att Fogelstadgruppen upplevde sitt argumenterande med 
manliga motparter, som en kamp om vem som har ”rätt” och vem som har 
”fel”. Gruppen beskrev snarare sina känslomässiga behov med en strategi, 
än att beskriva hur det känns att vara underställd, vilket kan betyda att de 
inte sökte sympati hos männen i första hand. Det anger också att de inte 
erkänner sin position som underställd utan att de på ett konkret sätt 
försöker åstadkomma en förändring av de rådande normerna av manligt 
och kvinnligt. I artikeln Uppgiften ur Tidevarvet 1923 nr 2 märks ovan 
påstående angående hur behov uttrycks i strategier, särskilt tydligt

Det har nog alltid varit så, att det stycke historia som kallas dagspolitik, ofta framträder i allt mindre 
tilltalande form. Ty det politiska spelet om makten och de stora samhällsfrågorna trivs sällan ihop. 
Det frågas vad som är riktigt och det svaras, vad som är möjligt. Man dagtingar och köpslår, man 
har olika syften. Och det kan hända att principerna blir kantstötta, förvanskade och till och med 
oigenkännliga under vägen.
   Dagspolitik! Den gör verkligen skäl för namnet! Men det är i alla fall här som kvinnorna skall söka 
sin nya uppgift som medborgare.
Det är svårt att förstå den allmänna rädslan för att det skulle ligga något högtravande och overkligt i 
att arbeta för principer, eller om man så vill för ett ideal. Vad är det annat än att gå de alldagliga och 
ofta odrägliga vägarna, endast att göra det i viss bestämd riktning och därvid utsätta sig för den 
smutskastning och de tarvligheter, som enskilda människor kan tillåta sig under skydd av en så 
kallad allmänanda. Mera högtravande är det inte. Men där måste finnas en bakgrund för 
vardagslivet, för samhällslivet, för livet, som ger bärkraft.
   Vår uppgift i det politiska livet, i samhällsarbetet är inte att öka striden om makten utan att ge 
striden för rätten till ökad makt65.
Elisabeth Tamm

65 Kellgren (1971:25) Uppgiften ur Tidevarvet nr 2 1923
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Den strategi som tydliggörs är att Tamm uppmanar kvinnorna att ”söka sin 
nya uppgift som medborgare” I samma artikel kommer även ett ”vi och 
dom” tänkande fram:

 ”Vad är det annat än att gå de alldagliga och ofta odrägliga vägarna, endast att göra det i viss 
bestämd riktning och därvid utsätta sig för den smutskastning och de tarvligheter, som enskilda 
människor kan tillåta sig under skydd av en så kallad allmänanda”.

Elisabeth Tamm beskriver en upplevelse av skilda världar, där egna normer 
och föreställningar skapas inom gruppen och det som uppstår utanför den 
egna gemenskapen betraktas med misstänksamhet och negativa epitet 
riktas mot ”dom-grupperna” Tamms ord kan även tolkas som kopplingar till 
Baumans teori, om att enskilda handlingar/negativa attribut utgör inget hot 
om det bara kommer från en individ, men om en hel grupp anammar 
samma epitet/värderingar/normer mot en annan grupp så uppstår en 
kumulativ effekt. När en grupp gör motstånd mot en annan grupp och 
ifrågasätter dess normer/regler/moral/föreställningar, visar det på att 
äldre/rådande normer och etik är förlegade eller otillräckliga. En annan sida 
av samma problematik är att ingen av de inblandade grupperna har någon 
säker föreställning om vad som händer vid ett visst beteende som ligger 
utanför normerna eller vad som händer om den egna ”vi-gruppen” eller 
”dom-gruppen” gör något, eller avstår från att göra något. Det uppstår en 
ovisshet som medför tafatthet och osäkerhet vilket återspeglas i debatten 
på så sätt att olika ”härskartekniker” tas i bruk som strategi för att ”vinna” 
med det egna resonemanget. Härskarteknikerna tas i bruk både av 
kvinnorna och männen. 

Tidigare i uppsatsen hävdas att samhällssynen var sådan att kvinnor ansågs 
vara underställda mannen. Det gäller under förutsättning att 
underställdheten bekräftas och erkänns av den som ses som underställd. 
Denna bekräftelse finns inte hos Fogelstadgruppen och de möter männen 
med samma motstånd och metoder som de själva blir bemötta. Något som 
går att ifrågasätta är om denna strategi är särskilt effektiv ur politisk 
synpunkt? Elin Wägner var gruppens ideolog. Hon var den som besvarade 
debattartiklar med sarkasm och provocerade ofta i sitt skrivande. Hon stod 
för de djärvaste analyserna och artiklarna under hela 
undersökningsperioden. Kanske berodde detta på att hon förutom arbetet 
med Tidevarvet även arbetade som journalist på Dagens Nyheter och hon 
skrev för Idun, hon skrev både romaner och noveller. Elin Wägner valdes 
1944 in i Svenska akademin på stol nummer femton. 1949 dog Wägner och 
då hade hon ett långt författarliv bakom sig, fast hon bara blev 67 år 
gammal. Hela hennes författarkarriär präglas av kamp för politiska 
rättigheter för kvinnorna. 

Studien av artiklarna i Tidevarvet visar att Elin Wägners politiska hållning 
förändras över undersökningsperioden men kärnan i hennes tänkande 
består; hon tar inte hänsyn i sina resonemang till mäns och kvinnors 
egenskaper, utan menar att det är patriarkala föreställningar och strukturer 
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som formar och påverkar kvinnors liv. Hon använde ofta en avancerad 
språkteknik i sina artiklar och ”attackerade” den manliga normen, vilket inte 
var accepterat i början av 1930-talet. Wägners strategi ter sig vara att 
möta motstånd med ännu mer motstånd. Frågan var hur mycket hon 
egentligen åstadkom med denna strategi?

Den enda artikel som hittats och som direkt beskriver de känslor som 
uppstår när männen använder härskartekniker för att slippa vara likställiga 
med kvinnan, är artikeln som refererats tidigare i uppsatsen skriven av Elsa 
Björkman-Goldschmidt. Hon beskrev sina känslor efter mötet med att hon 
var ”ledsen och arg” för att männen inte vill ha med kvinnorna men att de 
gärna ville ha deras röster. I övrigt talar Fogelstadgruppen inte i referat av 
känslor utan enbart i form av strategier. 

Fogelstadgruppen arbetade för att få alla kvinnor ur alla samhällsklasser att 
bli delaktiga i den politiska debatten. De ansåg att den enda förutsättningen 
att kunna påverka var att agera gemensamt oavsett klasstillhörighet och 
som grupp gå samman och arbeta i sakfrågor som berör alla kvinnor i alla 
samhällsklasser och därigenom också öka samhörighetskänsla och 
solidaritet. Det var också ett sätt att öka sin bildning och medvetenhet om 
hur andra kvinnogrupper i samhället berördes av den politik som fördes. 
Medborgarskolan på Fogelstadgodset besöktes flitigt av kvinnor ur alla 
samhällsklasser. Att se studien utifrån ett klassperspektiv skulle kunna 
betyda att Fogelstadgruppen insåg att människor har olika materiella villkor 
att utgå ifrån när de försöker påverka sin levnadssituation. Genom att 
inbegripa alla kvinnor ur alla samhällsklasser maximerade de möjligheterna 
att skaffa sig inflytande i politiken. Studien visar att det är främst genom 
strategier med särorganisation och samarbete som kvinnorna i 
Fogelstadgruppen når framgångar.

Kärnfrågan för hela undersökningsperioden är frågan om fullvärdigt 
medborgarskap för kvinnorna. Det var från denna fråga som arbetet med 
Tidevarvet uppstod. Studien visar att kvinnorna bidrog med mycket 
kunskap kring frågor som rör deras medborgarskap. Rent allmänt bidrog de 
med kvinnoaspekter på mansdominerade frågeställningar kring olika 
politikområden, som när de till slut praktiseras, berörde båda könen. De 
ideologiska skillnaderna märktes minst i undersökningsperioden. Avsikten 
med uppsatsen har till viss del även varit att studera makt som resurs, då 
de begreppen kan sägas inbegripas i undersökningens ansats, eftersom de 
uppstår naturligt då frågorna om behov och strategi besvaras. Det är 
genom att se makt som en resurs, snarare än som strategi, som det görs 
möjligt att identifiera gemensamma kvinnointressen.
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Avslutande diskussion

Eftersom strukturen på uppsatsen har karaktär av att analyser och 
resonemang redovisas där de är aktuella, koncentreras slutkapitlet till att 
besvara den inledande frågeställningen i den följd frågorna ställdes. De 
första frågorna löd; Hur upplevde Fogelstadgruppen de rådande normerna 
och vilka föreställningar om manligt och kvinnligt förekom?

Fogelstadgruppen upplevde de normer som rådde under 
undersökningsperioden, som omoderna och förlegade och anpassade till en 
patriarkal föreställning om att manliga egenskaper var överlägsna kvinnliga 
egenskaper. Mannen sågs som norm och kvinnorna fortsatte denna 
tradition genom att följa äldre föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Fogelstadgruppen ville ändra på dessa föreställningar och förändra gamla 
ideal. Strategin var inte att förkasta gamla föreställningar utan att väva in 
ett större handlingsutrymme i rådande normer genom att öka kvinnornas 
medvetenhet om exempelvis innebörden av demokrati och medborgarskap 
där de menade att också kvinnan skulle inbegripas och göras delaktig i det 
politiska livet. Den teoretiska bakgrunden har hjälpt till att studera 
förändringen av genusordningen. Studien visar att det är viktigt att studera 
aktörerna i förändringar av samhällsutvecklingen och att aktörerna bör ses 
som kapabla att påverka sina egna livsvillkor och inte som maktlösa eller 
fångade i system, de inte har någon betydande möjlighet att påverka. 

Nackdelen med att använda Hirdman som teoretisk bakgrund är att hon 
tenderar att se aktörerna bundna till genussystemet och att detta 
dominerar över andra system, vilket ger begränsat utrymme för 
möjligheterna att studera hur kvinnorna gjort motstånd mot rådande 
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genusföreställningar och därigenom också hur de utvidgat genusdiskursen. 
Ytterligare en nackdel med Hirdmans teori kan sägas vara att den ger 
mycket litet utrymme för att studera människornas egna möjligheter till 
förändring. Maktordningen i studien bör inte ses som deterministisk utan 
det intressanta med studien är att se hur Fogelstadgruppen försökte 
kringgå och skapa nya vägar för att vidga sitt handlingsutrymme. Ett sätt 
för dem att göra detta var att utmana och försöka förändra de rådande 
normerna till att inbegripa större politiskt handlingsutrymme för kvinnorna. 

Fördelarna med både Scotts och Hirdmans teorier är att de ger möjlighet 
att se genus som en konstruktion för manligt och kvinnligt, vilket i sig står i 
relation till de normer och identiteter som rådde under 
undersökningsperioden. Scotts teori gör det också möjligt att förstå att 
genus och politik är synonymer, vilket menas att studien har visat att den 
uteslutning kvinnorna möttes av från männen, var politisk. Den centrala 
tanken i alla samhällsfrågor som togs upp i studien var att könen är olika 
och makt är det som legitimerar kön och tvärtom. Makten tillhörde männen 
även om det inte explicit handlade om just kön i sakfrågan i debatten som 
fördes. Scotts teori ger en relativt enhetlig förklaring till de förändringar 
som sker under undersökningsperioden då kvinnornas inträde i riksdagen 
innebär ett avbrott i de rådande makthierarkierna som förekom. Det 
innebär också möjlighet att studera hur normerna utmanades, men 
nackdelen är att Scotts teori kräver större och mer omvälvande 
förändringar. Den kvinnliga rösträttens införande år 1921 är exempel på en 
sådan större förändring som gör Scotts teori väl användbar. Kvinnorna gör 
entré i riksdagen och männen visar restriktivitet mot deras förekommande i 
dessa miljöer. En slutsats som beskrivits tidigare i uppsatsen var att det 
kunde bero på att männen trodde att kvinnorna skulle fortsätta vara en 
minoritet inom politiken. En annan möjlig förklaring sades vara en manlig 
rädsla inför att könsidentiteterna och den manliga rollen utmanades.

Hirdmans teori visar att genuskontrakten visat sig vara förhandlingsbara 
och detta är något som utnyttjas av Fogelstadgruppen. De förhandlar flitigt 
om kvinnliga villkor och utvidgar normerna genom sina debatter och texter. 
De utgår från könens relationer och hela deras debatterande kan sägas 
vara förankrat i den rådande genusdiskursen. Studien visar att det finns 
flera diskurser förekommande samtidigt. En slutsats är att det vore felaktigt 
att anse att studien visar en diskurs som dominerande förklaringsmodell 
utan studien bör tolkas som en indikation till att flera diskurser råder 
samtidigt och påverkar varandra. De artiklar som studerats beskriver en 
medvetenhet till flera diskurser och visar sig vara något som 
Fogelstadgruppen utnyttjade till en fördel i sitt förhandlade om bättre 
villkor.

Den sista frågeställningen löd. Vilka strategier använde Fogelstadkvinnorna 
för att bli så effektiva som möjligt? Fogelstadgruppens huvudsakliga 
strategi var att inbegripa alla kvinnor ur alla samhällsklasser och göra dem 
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delaktiga i den politik som fördes. För att nå ut till alla koncentrerades ofta 
deras debatter kring att diskutera och förklara kvinnornas dubbla identiteter 
och de menade att kvinnor uppfattades som en homogen grupp, där det 
inte togs hänsyn till deras olikheter. 

Fogelstadgruppens huvudsakliga strategi var att söka samarbete i sakfrågor 
med andra kvinnor oavsett social bakgrund och politisk förankring. De ville 
skapa en slags ”kvinnosolidaritet” där alla var välkomna. Skälet till denna 
strategi beskrevs av gruppen som känslor av kvinnligt utanförskap. De 
kände sig marginaliserades av de manligt präglade maktstrukturerna. Deras 
behov var att bryta denna isolering och känslorna av utanförskap. Försök 
till detta genomfördes med särorganisation och samarbete. 
Fogelstadgruppen insåg vikten av att agera gemensamt med andra kvinnor 
i sakfrågor, för att detta visade sig ge dem politisk framgång. På detta sätt 
effektiviserades deras samarbetsstrategier till att långsamt erövra 
erkännande och politiskt makt. En annan beprövad väg, som tydligt 
framkommer i retoriken i artiklarna, var att sprida legitimitet för sina 
ideologier och få fler kvinnor att engagera sig. Det var också den 
huvudsakliga tanken med att de grundade medborgarskolan på 
Fogelstadgodset i Sörmland. Förmåga att skaffa sig ett större politiskt 
territorium och undan för undan utöka sin politiska makt, blev en 
maktsymbol för kvinnorna i deras arbete med Tidevarvet. 

Studien visar också att Fogelstadgruppen hade en föreställning om, att för 
att lyckas och för att bli framgångsrik i det politiska livet, måste kvinnor 
skaffa sig individuella maktresurser inom politiken och därigenom kunna 
påverka sina livsvillkor. En sådan resurs var att skapa solidaritet och utbilda 
kvinnor i bland annat ämnen som historia, retorik, medborgarskap och 
demokrati. Verktyget för detta var medborgarskolan på Fogelstad dit alla 
kvinnor ur alla samhällsklasser var välkomna.

Slutligen, utmärkande för att Fogelstadkvinnorna är före sin tid är att de 
menar att det existerar flera roller/identiteter inom samma kön. De 
beskriver olika kvinnligheter och olika manligheter och pekar på möjligheter 
inom varje istället för att peka på begränsningar eller bara på en norm som 
”den enda rätta”. De menade att kön kvinnligt/manligt kan ha flera 
identiteter beroende av kontext och att identitetsskapande bara begränsas 
av vilka normer som råder för vad som är accepterat och inte.
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