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 I september 2011 var det 90 år siden Sverige innførte allmenn stemmerett for kvinner. Vår 

rättmätiga plats ble skrevet og utgitt i forbindelse med dette. Forfatteren av boken, journalist 

Barbro Hedvall ønsker med boken å trekke det hun selv kaller en forsømmet del av svensk historie 

frem i lyset. Hedvall vil - på godt og vondt - løfte frem svenske kvinnestemmerettskampens aktører 

og arbeid for ettertiden. 

 Vår rättmätiga plats fungerer godt som innføring i den svenske kvinnestemmerettskampen. 

Hedvalls fokus for boken er Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, LKPR, den største 

ikke-partibundet kvinneorganisasjonen som har eksistert i Sverige. Hedvall klarer på en enkel og 

tydelig måte å skissere hovedlinjene i svensk kvinnestemmerettsbevegelse fra dens spede 

begynnelse i 1884 til den endelige seieren i 1921. Forfatteren setter også svensk kvinnebevegelse 

inn i et internasjonalt perspektiv og hvordan kvinnebevegelser i andre land inspirerte og påvirket de 

svenske forkjemperne. Hedvall behandler ikke bare kvinnene i stemmerettsbevegelsen. Hun vier 

også et kapittel til mennene som stod på kvinnenes side i kampen, og hvordans mennenes 

innflytelse og deltagelse fikk betydning for den kvinnelige stemmeretten. 

 Hedvalls entusiasme og person kommer tydelig frem i teksten. Forfatteren diskuterer ikke 

LKPRs arbeid ut fra historiske metoder, men bruker sin egen erfaring som jounalist og politisk 

analytiker som bakgrunn for diskusjonen. Enkelte tema i boken blir noe overfladisk behandlet, blant 

annet kunne det vært nyttig å gå dypere inn i de sosiale skillene ved LKPR og den svenske 

kvinnestemmerettsbevegelsen. Hedvall bruker liten plass på årsakene til hvorfor LKPR i så stor 

grad ble dominert av kvinner fra den borgerlige middelklassen og hvilken betydning dette fikk. 

Forholdet mellom LKPR, arbeiderkvinnene og andre organisasjoner som engasjerte svenske 

kvinner, som for eksempel avholdssaken, hadde vært interessant å sett nærmere på. Det kunne også 



vært ønskelig med en mer grundig presentasjon av de sentrale aktørene i LKPR og deres betydning. 

Aktøromtalene føles noe oppstykket og tidvis for korte og gir derfor assosiasjoner til stilen brukt i 

oppslagsverk. Hedvall henviser lite til forskning gjort på LKPR og den svenske 

kvinnestemmerettsbevegelsen, og dette blir en svakhet gjennom hele boken. Hadde forfatteren 

trukket inn mer forskningsmateriale i teksten hadde boken stått sterkere rent fagmessig. Men som 

Hedvall skriver innledningsvis speiler denne boken hennes blikk på den svenske 

stemmerettskampen, det er hennes bakgrunn som politisk analyktiker - ikke historiker – som farger 

innholdet i boken.   

Hedvalls klare språk gjør boken lettlest, og sammen med bokens mange illustrasjoner, blir 

Vår rättmätiga plats både interessant og informativ lesning. Boken fungerer imidlertid aller best 

dersom man ikke er oppdatert på bokens tema tidligere og ønsker en inngangsport til svensk 

kvinnestemmerettsbevegelse. Bokens uvanlige format passer godt til bokens grafiske utforming, og 

bilderedaksjonen har gjort en utmerket jobb med å finne frem til illustrasjoner som ledsager og 

utfyller teksten. Vår rättmätiga plats fungerer derfor ikke bare som en lett innføring i LKPRs arbeid 

i svensk kvinnestemmerettsbevegelse, men også som sofabord-materiale på grunn av sine mange 

bilder, avisutklipp og illustrasjoner. Det er både lærerikt og morsomt å bla gjennom bokens 191 

sider. 
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