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Om projektet

Namninsamlingen för kvinnans politiska rösträtt 1913–1914

I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sveriges där både kvinnor och män fick 
rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där 
den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). En 
stor mängd lokala föreningar var anslutna till LKPR, som mest 237 stycken med sammanlagt över 
17 000 medlemmar i hela landet.

Det var LKPR som 1913 tog initiativ till att samla in svenska kvinnors namn för att kräva rösträtt. 
Genom ett omfattande arbete kunde man 1914 överlämna drygt 350 000 namnunderskrifter till 
politikerna i Riksdagen. Namnen utgör cirka 18 procent av Sveriges kvinnor över 18 år vid den 
tiden.

Namninsamlingen är arkiverad och omfattar 30 arkivvolymer, uppdelade på län, i 
Tvåkammarriksdagens arkiv som förvaras av Riksarkivet i Stockholm. Handlingarna har 
digitiserats och publicerades som bilder i Riksarkivets digitala forskarsal i november 2020. 
Materialet består i stort sett uteslutande av förtryckta namninsamlingsformulär med kolumnerna 
»Namn«, »Titel«, »Yrke«, »Adress« samt »Frivilliga bidrag«. Serien innehåller nästan 19 000 
namnlistor.

Projekt för att göra arkiv mer tillgängliga

Projektet I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt har som huvudsyfte att göra 
namninsamlingen från 1913–1914 tillgänglig som textdata vilket skapar goda sökmöjligheter. Vi 
bjuder därför in dig att transkribera namnlistorna för att tillsammans med oss göra demokratins 
kulturarv tillgängligt för alla!

Den transkriberade informationen från namninsamlingslistorna kommer att tillgängliggöras fritt för 
alla att ta del av via Riksarkivets hemsida. Som nedladdningsbar data kommer informationen kunna 
användas av alla, såsom forskare, privatpersoner eller organisationer. Genom att delta godkänner du 
att den data som du bidrar till att skapa får användas fritt, uppmärkt som Public domain.

Om du har övergripande frågor, kommentarer eller synpunkter kan du alltid ta kontakt med 
projektadministratörer genom att skicka e-post till medborgarforskning@riksarkivet.se.

Projektet genomförs av Riksarkivet i samverkan med doktoranderna Monir Elias Bounadi och 
Mattias Folkestad vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet och med 
stöd av Kungliga biblioteket / Riksbankens jubileumsfond.

https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis%204ef5a7a8-9b89-11d5-a701-0002440207bb
https://sv.wikipedia.org/wiki/Public_domain
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Att delta i projektet

Transkriberingsplattformen FromThePage

I projektet använder vi oss av en internetbaserad plattform för transkribering som heter FromThePage. 
Plattformen bygger på idén om att vi tillsammans kan bidra med kunskaper och engagemang för att 
göra arkivens innehåll mer tillgängligt, användbart och lättare att söka i. En betydelsefull funktion i 
FromThePage är därför att alla kan delta med redigering och kommentarer i alla dokument. Det gör 
det möjligt att samarbeta och komplettera varandras kunskaper och förmågor.

Skapa konto i FromThePage

För att delta i projektet behöver du registrera dig som användare i FromThePage. Det gör du genom 
att gå till plattformens hemsida och klicka på »Sign Up To Transcribe« längst upp på sidan. Följ 
sedan instruktionerna.

Så fungerar FromThePage

När du har skapat ett konto och loggat in i FromThePage går du till projektsidan för I demokratins 
namn – kvinnorna som krävde rösträtt.

På projektsidan finns information på svenska, men eftersom plattformen är internationell finns det 
begrepp på engelska som är betydelsefulla för funktionaliteten i FromThePage:

     • »Work« är en arkivvolym, vilket i det här projektet betyder en inbunden bunt med   
 namninsamlingslistor från ett specifikt län eller del av län. De inbundna volymerna som   
 syns staplade tillsammans med Elin Wägner i projektbilden är de 30 »Works« som kommer  
 transkriberas i projektet. 

     • »Page« är ett uppslag som innehåller en namninsamlingslista. När en »Page« har statusen  
 »Transcribe« är det fritt fram att välja uppslag och börja transkribera. Om statusen är
 »Review« har någon deltagare i projektet markerat uppslaget som färdigt och alla kan gå
 in och komplettera, rätta eller kommentera. Om statusen är »Completed« har någon
 administratör markerat sidan som färdigtranskriberad. Även om ett uppslag är 
 »Completed« kan du göra ändringar och kommentera om du märker att någonting har   
 blivit fel i transkriberingen.

    • »Notes« är kommentarer som gjorts längst ner i transkriberingsvyn i fältet med rubriken
 »Notes and Comments«. Här kan du läsa om frågor eller kommentarer från deltagare.

https://fromthepage.com/
https://fromthepage.com/riksarkivet/i-demokratins-namn
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Så transkriberar du namninsamlingslistor i FromThePage

I FromThePage finns olika sätt att börja transkribera:

     • Du kan använda länkarna i informationstexten under rubriken »About« på projektsidan 
 för att komma till namninsamlingslistorna för respektive län. När du valt län kommer du till  
 en sida med en innehållsförteckning över namninsamlingslistorna baserat på ort. Under
 innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna »Page Title«, »User Notes« och
 »Actions«. Där finns också information om vilken status sidorna har och om det finns
 kommentarer. Börja transkribera genom att klicka på ett nummer under rubriken »Page Title«.
 Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren i tabellen.
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    • Du kan klicka på önskat »Work« längst ner på startsidan. Sedan väljer du fliken »Contents«
 och då kommer du till en sida med en innehållsförteckning över namninsamlingslistorna   
 baserat på ort. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna »Page Title«,
 »User Notes« och »Actions«. Där finns också information om vilken status sidorna har och
 om det finns kommentarer. Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken
 »Page Title«. Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren i  
 tabellen.

     • Du kan trycka på knappen »Start transcribing« på startsidan, då kommer du direkt till den  
 första sidan i projektet som ännu inte börjat transkriberas.

När du har valt en sida att transkribera eller redigera kommer du till en sida för ett specifikt 
dokument. För att börja transkribera klickar du på fliken »Layout«. Då kommer du till ett 
transkriberingsformulär där en bild av arkivhandlingen visas över ett digitalt formulär. Om du 
istället föredrar att visa arkivhandlingen till vänster, höger eller under inmatningsformläret klickar 
du på »Layout« och gör önskat val. Om du håller muspekaren över bilden av dokumentet kommer 
du se en liten meny med andra bildvisningsfunktioner som gör att du kan rotera bilden eller ändra i 
ljusstyrka och kontraster.

Uppgifterna i namninsamlingsformulären transkriberas huvudsakligen källtroget. Det betyder att 
den transkriberade texten i så stor utsträckning som möjligt ska överensstämma med originalet när 
det gäller stavning, skiljetecken, stora och små bokstäver. Observera att samma ortsnamn kan stavas 
olika i samma formulär, exempelvis Wisby och Visby. I sådana fall ska källtrogen transkribering 
tillämpas. Även fält med endast ett streck transkriberas källtroget, det vill säga med »-«.

Ett undantag från den källtrogna principen är om det i namninsamlingens kolumner förekommer 
nedflyttningstecken, det vill säga »”«, eller »Dito« (som ibland förkortas »Do«). I dessa fall 
transkriberas den informationen som nedflyttningstecknet är betyder.
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Informationen i fälten »Länets namn«, »Ortens namn« och »N:o« transkriberas källtroget. 
Ortsnamnen som anges i formulären kan vara annorlunda än hur de stavas nuförtiden, och de kan 
skilja sig från stavningen i innehållsförteckningen i fliken »About«.

Kolumnen »Namn« har delats upp i »Förnamn« och »Efternamn«. Dessa fält transkriberas 
källtroget. Ibland förekommer endast initialer som förnamn.

Fältet »Titel«, »Yrke«, »Adress«, »Bidrag, Kr« och »Bidrag, öre« transkriberas källtroget.

Fälten »Titel« och »Yrke« har ibland sammanblandats och det förekommer att 
uppgifterna uppenbart är skrivna på fel ställe. Vid transkriberingen anpassas uppgiften till 
inmatningsformuläret. Om det exempelvis står »Sömmerska« i fältet »Titel« så transkriberas det 
i fältet »Yrke« i inmatningsformuläret. Detsamma gäller om en uppenbar titel, såsom »Fru« eller 
»Fröken«, har skrivits i kolumnen för yrke. Då ska information transkriberas i kolumnen »Titel«.

Enligt instruktionerna till namninsamlingen skulle de kvinnor som var mellan 18 och 21 år ange 
sitt födelseår. I namninsamlingslistorna finns det ingen särskild kolumn för detta, de som uppgav 
denna information har därför angett den på olika ställen. Vid transkriberingen förs årtalet in i 
fältet »Födelseuppgift«. Information transkriberas källtroget. Det förekommer att det anges ålder 
istället för födelseår i namninsamlingslistorna, till exempel »19 år«. Även i sådana fall transkriberas 
uppgiften källtroget.
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Längst ner på sidan transkriberas summan av antal namn samt bidrag i kronor och ören.

I ett fåtal listor finns handskriven information som inte passar in i namninsamlingsformuläret. 
Transkribera i sådana fall informationen källtroget i fältet »Övriga anteckningar i dokumentet«. Lägg 
gärna till en kort beskrivning av var texten är placerad. Markera sådan beskrivning med klamrar. Använd 
beskrivningarna: »[högermarginal]«, »[vänstersida]«, »[sidhuvud]«, »[sidfot]« eller »[vid rad X]«.

När du är färdig med transkriberingen av uppslaget och vill lämna över det för granskning klickar 
du på »Done«. Om du vill avbryta transkriberingen av ett uppslag som du inte är klar med och som 
du vill gå tillbaka till vid ett senare tillfälle, klickar du på »Save« längst upp till höger. Även om du 
har klickat på »Done« har du möjlighet att gå tillbaka till uppslaget och redigera.

Om du vill se vilken eller vilka uppslag du själv har transkriberat, redigerat eller kommenterat 
klickar du längst upp till höger där det står »Signed In As«, sedan väljer du »Your Profile«.
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Transkribera tillsammans

Alla stöter på svårigheter eller gör fel ibland. En fördel med FromThePage är att alla kan vara med och 
hjälpa varandra, eller rätta en miss eller feltolkning och komma med förslag till annan tolkning. När 
vi gör korrigeringar är det viktigt att även beskriva detta genom att använda kommentarsfunktionen 
»Notes and Questions« längst ner på sidan med inmatningsformulären. Använd god ton i dialogen 
med varandra. Vi genomför projektet tillsammans, alla insatser är värdefulla!

Det finns många olika handstilar i namninsamlingen och en del är väldigt svåra att tyda. Markera 
det ord eller de tecken som du är osäker på genom att skriva frågetecken eller förslag + frågetecken 
inom parentes. Använd sedan kommentarsfunktionen »Notes and Questions« längst ner på sidan 
med inmatningsformuläret för att be andra deltagare eller projektadministratörer om hjälp att tyda.

Specialtecken

I namninsamlingslistorna förekommer bokstäver som kan vara svåra att skriva med ett vanligt 
svenskt tangentbord.

Om du är PC/Windows-användare gör du såhär för att skriva dessa:
Æ = håll nere tangenten »alt« och skriv 146, släpp sedan »alt«.
æ = håll nere tangenten »alt« och skriv 145, släpp sedan »alt«.
Ø = håll nere tangenten »alt« och skriv 0216, släpp sedan »alt«.
ø = håll nere tangenten »alt« och skriv 0248, släpp sedan »alt«.
Ü = tryck på tangenten till höger om »Å«, som bland annat har två prickar som symbol, tryck 
sedan på tangenten »U«.
ü = tryck på tangenten till höger om »Å«, som bland annat har två prickar som symbol, tryck sedan 
på tangenten »u«.

Om du är Mac-användare gör du såhär:
Håll nere tangenten »Ä« i några sekunder, då kommer en ruta där du kan välja att klicka på æ. Gör 
likadant med tangenterna »Ö« och »U« för att skriva ø respektive ü. Håll nere Shift-tangenten för 
att få stor bokstav.
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Tips och hjälpmedel

Fråga andra deltagare

Vi är många som hjälps åt att transkribera uppgifterna i arkivmaterialet från namninsamlingen och 
tillsammans har vi stor kunskap om texttydning och lokalkännedom runt om i landet. Om man 
råkar ut för svårigheter att tyda ett namn, ord eller adress är det bästa tipset därför att fråga andra 
deltagare genom att använda kommentarsfunktionen »Notes and Questions« längst ner på sidan 
med inmatningsformulären.

Om du vill hjälpa andra som har ställt frågor kan du se enkelt se vilka sidor där det finns frågor 
genom att välja ett »Works« och sedan klicka på fliken »Contents«. Du kan också se de senaste 
kommentarerna till höger på projektets startsida under rubriken »Recent Notes«.

Folkräkningsdatabas

De flesta som har skrivit sitt namn i namninsamlingsformulären finns med i databasen med 
information från folkräkningen 1910. Den finns tillgänglig i Riksarkivets digitala forskarsal. 
Folkräkningsdatabasen kan vara användbar för att till exempel bekräfta stavningen av ett svårläst 
släktnamn. Det är dock viktigt att tänka på att personerna inte behöver vara skrivna 1910 där 
de anger att de befinner sig 1913. Det kan även vara så att namnen skiljer sig. Stavningar på ett 
efternamn kan variera, och en gift kvinna anges ofta med sitt »flicknamn« i folkräkningsdatabasen 
men uppger sin makes efternamn i namninsamlingen. Även förnamnen kan vara olika, exempelvis 
kan en person som i folkräkningen är registrerad som »Johanna Karolina« ha skrivit sig som 
»Hanna« i namninsamlingen, om det var så hon kallade sig.

Ortnamnsregistret

Webbplatsen Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version av de omfattande utredningar om 
svenska ortnamn som genomförts vid Institutet för språk och folkminnen. Registret består av cirka 
3,7 miljoner inskannade och registrerade arkivkort och innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta 
belägg och deras uttal.

Register över gator och platser

I projektets arkivmaterial förekommer många adressuppgifter, bland annat gatuadresser. Som hjälp 
vid handskriftstolkningen och transkriberingen kan man därför använda webbplatsen Svenska 
platser där det går att söka på adresser i olika orter i Sverige. Observera att det inte är säkert att 
gatorna som fanns 1913–1914 finns kvar eller har samma namn idag.

https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar
https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/ortnamnsregistret
https://www.svenskaplatser.se/
https://www.svenskaplatser.se/
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Lokala och regionala person- och adressregister

För vissa orter finns lokala register och förteckningar som innehåller uppgifter om personer 
kopplade till adressuppgifter eller fastighetsbeteckning och som därför kan vara till hjälp i 
projektet. Här följer några exempel på sådana:

    • Göteborgs adress- och industrikalender var en årligen utgiven publikation med uppgifter om  
 personer och verksamheter i Göteborg. Via Göteborgs universitetbibliotek finns digital   
 tillgång till årgångarna 1918, 1920 och 1922.

    • Rotemansarkivet är en databas hos Stockholms stadsarkiv där du kan söka efter information  
 om personer som varit bosatta i Stockholm 1878–1926.

Har du tips på fler lokala och regionala person- och adressregister som finns tillgängliga på 
internet? Hör i så fall gärna av dig så lägger vi till dem som länkar här i manualen.

Stavningsreformen 1906

Många ord stavades annorlunda förr i tiden, inte minst före stavningsreformen 1906 som 
förenklade och standardiserade användningen av vissa bokstäver i svenska språket. Även om 
namninsamlingen för Kvinnors rösträtt är genomförd flera år efter stavningsreformen är det inte 
ovanligt att äldre stavning förekommer i formulären. Stavningen av ljuden för konsonanterna »v« 
och »t« skrevs tidigare ut som »f«, »fv«, »hv«, respektive »dt«. Användning av vissa vokaler kan 
också skilja sig mot vad vi är vana vid i modern stavning, till exempel är det vanligt att ord med »ä« 
tidigare skrevs med »e«. Andra exempel är den vanligare förekomsten av »w« istället för »v« och 
»q« istället för »k«. På Wikipedia finns en informativ sida om stavningsreformen 1906.

Rosenbergs geografiska lexikon

Under åren 1882–1883 publicerades ett lexikon med uppgifter om drygt 66 000 platser i Sverige. 
Detta lexikon är därför ett användbart hjälpmedel om du är osäker på ett ort- eller sockennamn som 
förekommer i namninsamlingsformulären. Rosenbergs geografiska lexikon finns digitalt tillgängligt 
som databas i Riksarkivets digitala forskarsal. Observera att lexikonet tillämpar äldre stavning.

Digitala resurser om rösträttsrörelsen i Sverige

Demokrati 100 – En webbplats om demokratins framväxt i Sverige. Bakom webbplatsen står 
Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av 
forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

KvinnSam – En universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. 
Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och 
förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/68351
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/?template=view_post&id=4245
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stavningsreformen_1906
https://sok.riksarkivet.se/rosenberg
https://demokrati100.se/
http://www2.ub.gu.se/kvinn/
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Rösträtt för kvinnor – KvinnSam har digitaliserat tidningen Rösträtt för kvinnor som gavs ut 
av LKPR. I årgångarna 1913–1914 går det att läsa många artiklar om arbetet med den stora 
namninsamlingen.

Sveriges riksdag firar demokratin – En webbplats om demokratins utveckling i Sverige från 1809 
fram till idag.

Årsberättelser för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt – 
Göteborgs universitetsbibliotek har digitaliserat årsberättelser där det bland går att läsa om LKPR:s 
organisation och arbete.

http://www2.ub.gu.se/kvinn/digtid/04/
http://firademokratin.riksdagen.se/
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51939



