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Women	  are	  humans	  too	  
A	  study	  about	  language	  as	  a	  tool	  in	  the	  normalization	  of	  women	  as	  political	  subjects	  during	  
the	  fight	  for	  the	  right	  to	  vote	  
	  
Abstract	  
Due to the standards and values that characterized our society through history women have 

had a hidden place in the historiography. By a qualitative media analysis these values have 

been analysed to find out how   women with the right to vote moved the values and how they 

were described in newspapers and magazines.  The study is from Judith Butlers interpretation 

of how the gender perspective went through a process of normalization. The linguistic 

dimension of women has been analysed for two reasons firstly to discover how women are 

described as political subjects in 1911 and 1921 and how this can have affected perceptions of 

gender and value.  In my study I came to the conclusion that their political interests and 

achievements most often were overshadowed because of their gender 1911 more than 

1921.  During 1921 it was still more important that women were women than men were men. 

Secondly I have studied how the women through magazines tried to tone down the fact that 

they were ground breakers. The study resulted in that the women often described their female 

characteristics in relation to their political relevance to give the reader the impression that 

femininity and politics belong together. These phenomena showed up more often in 

magazines than newspapers and were interpreted as these connections between femininity and 

politics were a part woman’s leverage to get the right to vote. The study contributes to the 

research of women’s history and a wider understanding for how language and journalism can 

contribute to perceptions of genus. 
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1. Introduktion	  
Detta är det inledande kapitlet för uppsatsen, här kommer uppsatsens viktigaste beståndsdelar 

att presenteras samt dess syfte, frågeställningar, disposition och avgränsning.  

1.1	  Inledning	  och	  problemformulering	  
Kvinnor har genom tiderna fått en undanskymd plats i historieskrivningen trots att de varit 

med och forma det samhälle vi lever i idag. När kvinnor nämns i historieböckerna är de ofta 

passiva hemmafruar eller skandalösa drottningar. Men det finns kvinnor som kämpat för deras 

och nästkommande generationers rättigheter i samhället, här i Sverige kallar vi några av dem 

för Rösträttskvinnorna. Rösträttskvinnorna åkte land och rike runt för att ändra på diskursen 

kring kvinnor som politiskt subjekt. De överskred samhällets rådande normer genom 

manifestationer och kongresser och lyckades till slut komma ett steg närmare ett jämställt 

samhälle. Samtidigt som de genomförde sitt arbete möttes samhället av tidningars och 

tidskrifters värderingar gällande vad som var rätt eller fel när det gällde kvinnor och politik. I 

den här undersökningen kommer jag skildra det klimat av normer och värderingar som 

kvinnor fick möta och strida mot genom tidningar. Jag kommer även ser hur de agerade för att 

lyckas sammanväva könsrelaterade egenskaper för att normalisera kvinnan som politiskt 

subjekt.  

 

Undersökningen handlar om dagspress och kvinnotidskrifters inflytande på samhällets 

uppfattning av manligt och kvinnligt i förhållande till det kvinnliga rösträttsarbetet under åren 

1911 och 1921. Synen på manligt och kvinnligt ändras konstant och det är i alla former av 

språk som den etablerade synen i samhället uttrycker sig. Därför har en kvalitativ textanalys 

använts ur ett genusperspektiv vid undersökningen av fyra tidningar: Dagens Nyheter, 

Arbetet, Idun och Dagny (senare Hertha). Två händelser ligger till grund för undersökningen: 

kvinnliga rösträttskongressen 1911 och dagarna kring valet 1921, då kvinnor för första 

gången fick gå och rösta på lika villkor som män.  

 

Kvinnor har genom tiden fått märkvärt lite plats i historieforskningen trotts deras delaktighet i 

utformandet av vårt samhälle, på så vis ger undersökningen ett bidrag till kvinnohistoria. 

Forskningen kring den kvinnliga rösträttskampen har dock fått större uppmärksamhet på 

senare år och denna uppsats kommer att bidra med ytterligare en pusselbit för att förstå 

rösträttskämparnas med och motgångar. Förutom att bidra till ett knapert utforskat 

forskningsområde kommer uppsatsen att ge en vidare förståelse för hur språk och journalistik 

kan bidra till nya uppfattningar kring genus.  
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1.2	  Syfte	  	  

Syftet med undersökningen är att se hur den språkliga dimensionen ter sig om kvinnan som 

politisk aktör och samhällspåverkare genom dagspress och kvinnotidskrifter under åren 

1911och 1921. Samt att se om kvinnorna genom tidskrifter försökt att tona ner det faktum att 

de var normbrytande. På ett övergripande plan är syftet att spåra genusfabler, alltså begrepp 

och påståenden kopplade till genus, och hur de i sin tur kan ha etablerats i samhället genom 

tidningar. Analysen fungerar för att upptäcka ett svunnet maktspel om kvinnans identitet i 

anslutning till politik.  

1.3	  Frågeställningar	  	  
• Hur skildras kvinnorna och de kvinnliga rösträttsorganisationerna i de olika 

tidningarna? 

• Hur framställs uppfattningen av kvinnligt och manligt i valda tidningar i förhållande 

till den kvinnliga rösträtten?  

• Ger tidningar och tidskrifter en normbrytande bild av kvinnor i artiklar om den 

kvinnliga rösträttsrörelsen? I så fall, hur framgår det? 

• Finns det tecken på att kvinnorna med sina tidskrifter försökte förneka att de var 

normbrytande? I så fall, hur yttrar sig detta? 

• Hur framgår det i tidningar och tidskrifter vad rösträttskvinnor gjorde för att 

normalisera kvinnlig rösträtt? 

 

1.4	  Avgränsning	  
Jag har valt att förhålla mig till två årtal, valen grundar sig i att något speciellt har hänt under 

rösträttskampen under åren, rösträttskongressen 1911 och valet år 1921. Anledningen till att 

jag valt att studera både dagspress och kvinnotidskrifter är för att se om den språkliga 

dimensionen och normen kring politiska aktörer skiljer sig mellan tidningar riktade mot 

kvinnor och tidningar riktade mot samhället i största allmänhet. I analysen av dagspress 

kommer ca två veckor kring en specifik händelse att analyseras, detta för inte överrumplas av 

material och för att jag ska kunna göra en djupare analys av de artiklar jag hittar. Däremot 

genom analysen av kvinnotidskrift kommer ett större tidsspann att analyseras på grund av att 

det källmaterialet inte är lika omfattande.  
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1.5	  Disposition	  	  
Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt, kommande kapitel kommer beröra det 

tidigare forskningsläget och vad det har för betydelse för min uppsats. Där efter kommer 

uppsatsens principiella tillvägagångssätt, det vill säga teori och metod, att presenteras för att 

ge förståelse för hur jag gått tillväga i min undersökning. Bakgrundskapitlet är placerat precis 

innan framställningen av den empiriska undersökningen för att läsaren ska ha kontexten för 

det historiska skeendet färsk i minnet. Efter att empirin presenterats kommer resultatet att 

diskuteras i en analyserande argumentation där jag även kommer att presentera mina 

slutsatser. Uppsatsen avslutas med en didaktisk reflektion över ämnet där jag förklarar 

uppsatsens relevans för mitt kommande yrke som lärare. 
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2.	  Forskningsläge	  	  
I detta kapitel kommer forskningsläget som ligger till grund för undersökningen att 

presenteras. I mitt val av tidigare forskning har jag fördjupat mig inom två områden. Jag har 

fördjupat mig i kvinnliga rösträttsorganisationer som fanns i Sverige under tiden då 

rösträttskampen pågick. Inom detta område har jag lagt fokus på hur rösträttsorganisationer 

gjort för att nå ut till det svenska folket för att öka intresset för kvinnlig rösträtt ute i 

samhället. Det som skiljer deras forskningar med min undersökning är att jag undersöker de 

arenor där dessa kvinnor inte hade ett givet spelrum. I deras egna tidskrifter hade de möjlighet 

att med egna ord uttrycka sig, föra sin talan och förskjuta uppfattningen om kvinnan som 

politisk aktör. Medan det som stod i dagspress formades ur en annan persons perspektiv. Jag 

har även fokuserat på forskningar kring samspelet mellan journalistik och samhälle och den 

roll dagspress och journalistiken har spelat i samhället. Här har jag använt mig av både 

historiska forskningar och forskningar som knyter an till nutiden. Forskning kring journalistik 

har vart nödvändig för min förståelse hur folk kan påverkas av det som står i tidningarna. Att 

effekten av innebörden av en artikel kan vara både explicit och implicit och hur jag som 

undersöker artiklar ska kunna knäcka dessa koder. 

2.1	  Forskning	  kring	  den	  kvinnliga	  rösträttsrörelsen	  
Josefine Rönnbäck har i avhandlingen Politikens genusgränser: den kvinnliga 

rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921  skildrat 

Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (LKPR) i deras kamp för kvinnors politiska 

rösträtt och medborgarskap. Rönnbäck har studerat vilken roll genus spelade för 

demokratiseringen och hur 1900-talets rösträttskvinnor utmanade, passerade och förändrade 

dessa gränser.1 Förenklat kan en säga att avhandlingen skildrar ett slags triangeldrama mellan 

kvinnor, män och staten där män agerar ”brevduva” mellan kvinnorna och staten. Dessa 

kunskaper ligger till grund för min undersökning, vad jag vill är att få in ännu en part och 

forma triangeln till en kvadrat. Trots kvinnornas jobb och männens, om än sega, mottagande 

var bidragande faktorer till att kvinnan fick rösträtt är min tanke att dagspress som 

nyhetsförmedlande till ”det vanliga folket” också måste spelat roll. Kanske inte för den 

slutgiltiga bestämmelsen om kvinnans politiska rösträtt. Men för folkets uppfattning om 

rösträttskvinnorna och kvinnor som medborgare och hur de kvinnliga genusgränserna 

förflyttades i samhället tack vare rösträttskvinnornas hårda slit. Rönnbäck kommer fram till 

                                                
1	  Rönnbäck,	   Josefin,	  Politikens	   genusgränser:	   den	   kvinnliga	   rösträttsrörelsen	   och	   kampen	   för	   kvinnors	   politiska	  medborgarskap	   1902-‐1921,	  
Atlas,	  Diss.	  Stockholm:	  Univ.,	  2004,	  Stockholm,	  2004.	  
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att naturrättsliga idéer uppstod och lanserades under demokratiseringsprocessen, dessa 

innehöll löften om universella rättigheter. Samtidigt gjordes en könsideologisk omtolkning 

som medförde att vissa könsskillnader betonades.2  

 

I Kvinnokrav i manssamhälle: rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och 

påtryckargrupp i Sverige 1902-21 skildrar Bertil Björkenlid den svenska kvinnliga 

rösträttskampen och dess metoder för att nå rösträtt. Björkenlid lägger mest fokus på LKPR 

som organisation och syftet med avhandlingen var att undersöka de metoder som användes 

mellan åren 1902-1921, vilka medel kvinnorna använde sig av för att nå ut med sitt budskap 

och påverka både i allmänhet och de politiska beslutsfattarna. Björkenlid har sökt efter vilka 

olika påtryckningsmetoder som använts för att uppnå kvinnlig rösträtt i Sverige, dessa har han 

jämfört med metoder som använts av liknande organisationer i andra länder. Tre olika 

handlingsalternativ för påverkan tas upp: Politisk påverkan, agitation och 

upplysningsverksamhet.3 Björkenlid ifrågasätter varför den svenska rösträttsrörelsen valde att 

gå den demokratiska vägen till rösträtt framför den militanta. Han kommer fram till att de i 

Svenska rösträttsorganisationer hade tillgång till framstående kvinnliga talare och skribenter. 

Detta menar Björkenlid är en av anledningarna till varför Svenska rösträttsorgan valde att nå 

nya anhängare genom tidskrifter och folkbildning istället för att ta till med våld.4 I kapitel 6 

skildrar Björkenlid just LKPR och dess inställning och användning av pressen. Han har 

främst lagt fokus på de kvinnliga tidskrifterna som rösträttskvinnorna använde för att nå ut till 

det svenska folket. 5  Jag kommer använda mig av Björkenlids avhandling som 

bakgrundskunskap kring de kvinnliga rösträttsorganisationerna och dess 

påtryckningsmetoder, men främst genom kapitel 6 och LKPRs användning av pressen.  

 

I Kvinnor på gränsen till medborgarskap: genus, politik och offentlighet 1800-1950 

presenterar Christina Florin och Lars Kvarnström flera forskares texter som lagts fram under 

ett svenskt historikermöte 1999. Syftet med boken är att genom texterna se på föreställningen 

om medborgarskap och hur den ändrat sig genom åren i relation till kvinnors väg till 

medborgarskap. Bokens författare visar att medborgarskapet genom tiden varit knuten till 

klass och genus, men andra aspekter har lyfts fram för att visa den tidstypiska förståelsen och 

innebörd av medborgarskap. De faktorer som påverkat diskursen kring medborgarskapet är 
                                                
2	  Rönnbäck,	  2004	  s.268-‐268.	  
3	  Björkenlid,	  Bertil,	  Kvinnokrav	  i	  manssamhälle:	  rösträttskvinnorna	  och	  deras	  metoder	  som	  opinionsbildare	  och	  påtryckargrupp	  i	  Sverige	  
1902-‐21	  Avd.	  för	  litteratursociologi,	  Litteraturvetenskapliga	  inst.	  Uppsala,	  1982	  s.23.	  
4	  Björkenlid,	  1982	  s.	  258.	  
5	  Björkenlid,	  1982	  s.	  147-‐172.	  
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bland annat föräldraskapet, försörjarrollen, civilstånd, synen på sexualitet, förmögenhet och 

moral. Även administrativa och ekonomiska delar har såklart spelat roll och har således 

tvingat fram en förnyelse av tankesätten. Florin och Kvarnström hävdar att initiativen till 

förändring av vem som ska räknas som medborgare kommit både från staten och från 

kollektiva handlingar av ex. kvinnogrupper och partier. Eftersom att medborgarskapet var en 

av drivkrafterna till varför kvinnor ville ha rösträtt har denna bok vart till stor hjälp för att 

förstå den tidstypiska definitionen medborgarskap. De hävdar att definitionen av medborgare 

ändrades tack vare staten och organiserade politiska grupper, jag kopplar på ytterligare en 

faktor för att se om tidningars sätt att framställa kvinnor gynnade den organisatoriska kampen 

eller inte.6   

 

Christina Florin skriver i sin bok Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i 

kvinnornas rösträttsrörelse om hur dialogen kring hur kvinnorna skulle godkännas att ingå i 

begreppet ”människa”. Florin lägger framförallt fokus på Signe Bergman, Ann Margret 

Holmgren, Anna Bugge Wiksell, Gerda Hellberg, Gulli Petrini och Frigga Carlberg. Sex 

kvinnor med framträdande roll i den kvinnliga rösträttskampen. Alla kvinnorna var 

informationsspridare av olika slag. Florin redogör för att de kvinnorna hon fokuserat på var 

handelskraftiga kvinnor vars största mål var att bli en erkänd medborgare. För att nå detta mål 

reste kvinnorna land och rike runt för att bilda sammankomster på småorter för att bilda det 

svenska folket. Florin kommer i sin undersökning fram till att kvinnornas gränsöverskridande 

och den ideologi de spred fick en betydande roll för kvinnors röst i samhället och för 

framtiden.7 Även denna bok har använts som förkunskap till hur rösträttskvinnorna gick 

tillväga med att få nya anhängare och sprida information på sina egna plan. En djupare 

förståelse för kvinnorna har vart bra att tillgå vid mitt sökande av artiklar. 

2.2	  Forskning	  kring	  journalistik	  
Jan Ekecrantz och Tom Olsson är författare till Det redigerade samhället: om journalistikens, 

beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. Boken skildrar samspelet mellan 

journalistik och samhället och bygger på en analys av tidningsartiklar från valda årtal under 

1900-talet. Författarna ser journalistiken som en samhällsinstitution med stor 

beskrivningsmakt. Journalister använder sig av ett eget språk för att beskriva samhälleliga 

händelser och processer ur sitt perspektiv vilket i sin tur formar läsarens uppfattning om 

                                                
6	  Florin,	   Christina	   &	   Kvarnström,	   Lars	   (red.),	  Kvinnor	   på	   gränsen	   till	   medborgarskap:	   genus,	   politik	   och	   offentlighet	   1800-‐1950,	   Atlas,	  
Stockholm,	  2001.	  
7	  Florin,	  Christina,	  Kvinnor	  får	  röst:	  kön,	  känslor	  och	  politisk	  kultur	  i	  kvinnornas	  rösträttsrörelse,	  Atlas,	  Stockholm,	  2006.	  	  
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omvärlden. Författarna menar att en artikel blir en konstruktion av verkligheten som är 

formad av tidningsredaktionens regler och normer ur journalistens perspektiv. De ser det ur 

ett maktperspektiv och menar att journalisten har makt över den samhälleliga bildningen då 

journalisten har möjlighet att med sin sanning, språkdräkt och perspektiv forma 

samhällsnyttig information för miljontals läsare. Makten ligger i journalisters möjlighet att 

producera bestämda föreställningar om verkligheten, denna makt saknar motstycke om inte en 

person helt avstår från att läsa artikeln. Författarna hävdar att det är viktigt inom 

journalistikforskning att relativisera sitt objekt och se det som en historisk produkt med 

historiska förutsättningar, råd som jag kommer att använda mig av.8 

 

Kerstin Engström har i sin avhandling Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i 

dagspress analyserat och problematiserat hur dagspressen reproducerar och medverkar till att 

förskjuta och omskapa genusdiskurser. Engström har lagt fokus på hur forskningsanknuten 

journalistik bidrar till det offentliga samtalet och vårt ”vetande” om kön och genus. I sin 

forskning tar hon reda på om journalistik bidrar till förenklade sanningar kring kvinnligt och 

manligt. Engström har granskat Dagens Nyheter och Aftonbladet, för att se hur de presenterar 

forskning som på något sätt förhåller sig till kön eller genus som analytisk avdelning.9 

Eftersom denna forskning är på relativt nytt material, från 2001, har forskningen mest legat 

till grund för min förståelse kring genus och journalistik. Jag har även tagit inspiration av 

avhandlingens metodologiska och teoretiska delar. Hur jag använt mig av dessa står i min 

teori och metod-kapitel.   

                                                
8	  Ekecrantz,	  Jan	  &	  Olsson,	  Tom,	  Det	  redigerade	  samhället:	  om	  journalistikens,	  beskrivningsmaktens	  och	  det	  informerade	  förnuftets	  historia,	  
Carlsson,	  Stockholm,	  1994. 
9	  Engström,	  Kerstin,	  Genus	  &	  genrer:	  forskningsanknutna	  genusdiskurser	  i	  dagspress,	  Institutionen	  för	  kultur-‐	  och	  medievetenskaper,	  Umeå	  
universitet,	  Umeå	  universitet,	  2008,Umeå,	  2008.	  
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3.	  Teori	  

Här kommer de teoretiska utgångspunkter som präglat undersökningen att presenteras. 

Undersökningen utgår från en teori kring journalistikens betydelse för läsarens 

samhällsåskådning samt av genusteorier i förhållande till en normalisering av kvinnan som 

politisk aktör.  

3.1	  Journalistikens	  betydelse	  för	  våra	  uppfattningar	  	  
Jag har inspirerats av den teori Kerstin Engström utgått från i avhandlingen Genus & genrer: 

forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress.10 De teoretiska perspektiv som ligger till 

grund för denna undersökning präglas av ett par grundantaganden som handlar om 

journalistikens betydelse för våra uppfattningar av samhället och den verklighet som omger 

oss. Dessa uppfattningar har sedan betydelse för hur vi organiserar oss samhälleligt, kulturellt 

och individuellt.11 Ambitionen med undersökningen är att ta reda på hur dagspress och 

kvinnotidskrifter skildrar rösträttskvinnorna och organisationerna, den kommer att präglas av 

ett fokus på skapande av genus och genusordning. Undersökningen kommer bygga på två 

utgångspunkter – den första är att våra föreställningar om kön och vad som är normalt och 

inte normalt vad gäller kvinnligt och manligt är historiskt och kulturellt förankrade och 

därmed beroende av tid, plats och sammanhang. Den andra utgångspunkten är att det är i alla 

former av språk som dessa föreställningar om genus både återspeglas och skapas. Vid studier 

av kvinnor och män efterlyses inte svar på hur de olika kategorierna är utan hur normen görs, 

formas och uppfattas.12   

3.2	  Genus	  och	  normalitet	  
Undersökningen kommer sedermera att präglas av Fanny Ambjörnsson och Judith Butlers 

definition kring begreppen genus och normalitet vilka jag funnit i Ambjörnssons 

doktorsavhandling I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer13 och 

Butlers forskning Genustrubbel feminism och identitetens subversion.14 Kombinationen av 

Ambjörnsson och Butlers teorier kring genus passar både min undersökning i val av ämne och 

val av metodik. För att underlätta min undersökning kommer jag förankra min metod i de 

teoretiska begreppen genus och normalitet. 

                                                
10	  Engström,	   Kerstin,	  Genus	   &	   genrer:	   forskningsanknutna	   genusdiskurser	   i	   dagspress,	   Institutionen	   för	   kultur-‐	   och	   medievetenskaper,	  
Umeå	  universitet,	  Diss.	  Umeå:	  Umeå	  universitet,	  2008,Umeå,	  2008.	  
11	  Engström,	  2008	  s.	  31.	  
12	  Engström,	  2008	  s	  32-‐33.	  
13 	  Ambjörnsson,	   Fanny,	  I	   en	   klass	   för	   sig:	   genus,	   klass	   och	   sexualitet	   bland	   gymnasietjejer,	   Ordfront,	   Diss.	   Stockholm:	   Univ.,	  
2004,Stockholm,	  2004.	  
14	  Butler,	  Judith.,	  Genustrubbel	  feminism	  och	  identitetens	  subversion,	  TPB,	  Enskede,	  2007.	  
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Enligt teorin föds inte vi människor till att vara varken kvinnor eller män, det är något en 

formas till.15 Genus är socialt, kulturellt och historiskt skapande och handlar om att vi 

människor formas efter de normer som existerar i samhället under den tid som råder. 

Relationen mellan könen utgör en primär social ordning vilket gör det lättare att tala om 

föreställningen kring kvinnligt och manligt. Begreppet belyser sociala villkor vilka formar de 

möjligheter och i sin tur handlingsmönster som kvinnor och män följer enligt normen. Genus 

är ingenting som kan betraktas som ett statiskt tillstånd utan är i en ständig process som 

formas av tid och rum.16  

 

Norm är de föreställningar som finns om ideal och handling, vilka är knutna till sexualitet.  

Normaliteten och dess natur är aldrig något som står i kraft helt själv utan är i relation till dess 

motpol. I undersökningens fall anses männen vara norm för politiskt deltagande och är alltså 

det kvinnliga deltagandets motpol, som är en avvikelse från normen. Norm och avvikelse kan 

kopplas till hierarki där normen har en överordnad position.17 Normen genomgår på samma 

sätt som genus en ständig lägesändring. Butler har fört en diskussion kring hur människan 

själv kan agera och ändra normaliteten av genusgränser. I den befintliga kulturella ordningen 

gällande manligt och kvinnligt finns det utrymme för handling och förändring. Enligt Butler 

går det inte att bara ändra normer, utan förändringen sker genom misslyckandet av befintliga 

normer. Om någon överskrider de rådande normerna kring manligt och kvinnligt kommer 

någon annan att ifrågasätta detta och kanske inspireras och göra detsamma. Det måste finnas 

en verkande kraft för att omvandla samhällets dominansrelationer.18 Det finns alltså inte en 

uttalad genusidentitet bakom uttrycken för genus och norm, den är performativt skapad och 

omformas hela tiden genom uttryck och händelser som kommer att ge effekt.19 Inte heller 

subjektet kvinnor ska enligt Butler uppfattas som något stabilt och varaktigt utan som något 

föränderligt. Butler sätter det i relation till politiken och menar att subjektet omformas av 

språk och handling. Representation erbjuds endast om en kvalificerar sig som ett nytt 

subjekt.20   

                                                
15	  Butler,	  1999	  s.	  87.	  
16	  Ambjörnsson,	  2004	  s.	  11-‐13.	  
17	  Butler,	  1999	  s.	  78-‐79.	  
18	  Ambjörnsson,	  2004	  s.	  23-‐24.	  
19	  Butler,	  1999	  s.	  78.	  
20	  Butler,	  199	  s.	  50.	  
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4.	  Metod	  och	  material	  
I detta kapitel kommer undersökningens metod och material att presenteras. 

4.1	  Metod	  
Analysen kommer främst fokusera på skillnadsskapande och normaliseringsskapande i 

dagspress och kvinnotidskrifter för att se hur de framställer normen gentemot den avvikande 

polen. Jag kommer att ifrågasätta hur dynamiken polerna emellan ändras och skapar en ny syn 

på kvinnan som politisk aktör. Begreppen genus och normalitet används för att se huruvida 

dagspress uttryckte sig och gav upphov till tankar kring genus och normalitet i relation till den 

kvinnliga rösträtten. Analysen av tidningar och tidskrifter kommer att göras genom en 

kvalitativ textanalys som utgår från texten och den närmast omgivande kontexten. Jag har 

inspirerats av Lennart Hellspongs och Per Ledins metod för brukstextanalys, den fann jag i 

boken Vägar genom texten (1997). En brukstextanalys är en form av en innehållsanalys som 

görs på just texter som brukas. Tidningar är ett exempel på en brukstext. Genom 

innehållsanalysen undersöks textens röda trådar och vad som framkommer av texten, detta för 

att ta reda på vilken värld texten genom sitt språk utformar. Innehållsanalysen görs för att 

utläsa den tidens genusrelationer och hur de förstärks genom det språkbruk som infinner sig i 

tidningarna och tidskrifterna. 21 Undersökningen är en studie med fokus på journalistikens 

inverkan på uppfattningar om manligt och kvinnligt. Undersökningen kommer ske ur en 

normativ bedömning, där jag ser vilka genusyttringar som är godtagbara och vilka som inte är 

det. Den kommer även ske ur en deskriptiv bedömning, där jag ser vad som gör genus möjligt 

och begripligt.22 Genom dessa bedömningar kommer jag att se vilka faktorer som gjorde en 

politiskt lämplig och hur rösträttskvinnorna med sin begränsade makt försökte omvandla 

politikens genusgränser. 

 

För att få struktur på mitt arbete kommer jag att använda mig av ett analysschema inspirerat 

av Hellspong och Ledin.23 Samma frågor kommer att ställas till varje text och utifrån svaren 

som frågorna kommer ge mig kommer mönster av genusfabler kunna tolkas av texten. Jag 

kommer undersöka kontexten, alltså den språkliga och sociala miljö som texten kommer ur, 

skapar och verkar i. Jag kommer fokusera på situationskontexten i förbindelse med den 

interpersonella strukturen. I situationskontexten studeras tre huvudled: Verksamhet, deltagare 

och kommunikationssätt. Med verksamheten menas tidningen som redaktion och artikeln som 

                                                
21	  Hellspong,	  Lennart	  &	  Ledin,	  Per,	  Vägar	  genom	  texten:	  handbok	  i	  brukstextanalys,	  Studentlitteratur,	  Lund,	  1997.	  
22	  Butler,	  1991	  s.	  34.	  
23	  Hellspong	  &	  Ledin,	  1997	  s.	  172.	  
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nyhetssändare. I verksamheten studeras hur tidningens politiska inriktning påverkar den 

nyhetsinformation som ges i artikeln och hur det och artikelns syfte i sin tur kan ha påverkat 

läsaren. Deltagarna som studeras är journalisterna och tidningen. Det mönster som en text 

skapar för samspelet mellan sändare och mottagare kallas interpersonella strukturen. Jag 

kommer att studera den interpersonella strukturen i artiklarna för att ta reda på hur 

språkhandlingar, attityder och ramar kan ha påverkat uppfattningen om genusgränserna i 

politiken. Språkhandlingar undersöks för att vi med språk kan förändra en situation och 

påverka andra, detta genom att välja ord. Språk kan ses som ett medel för handling.24 Det 

andra viktiga inslaget i den interpersonella strukturen är textens attityder, det vill säga vad 

som framgår av texten att skribenten tyckte, tänkte eller kände i vissa frågor. Detta är viktigt 

för att förstå relationen mellan mottagare och sändare. Indikerar skribenten att något är 

demonstrativt bra eller dåligt får det i regel en effekt på läsaren.25 Det tredje som kommer att 

analyseras är textens språkligt iscensatta ramar, nämligen den miljö som passar för vad texten 

vill uppnå. Kontexten avgör ramarna för innehållet, och ramarna kan i sin tur påverka hur 

mottagaren uppfattar kontexten. 

 

Den sociala verkligheten som präglar undersökningen, vilket i mitt fall är tidningstext, består 

inte av mätbara objekt som kan analyseras. Däremot kommer artiklarna ge uttryck i form av 

text och ibland bilder vilka kommer hjälpa mig att förstå den tidens normer. En brist med 

undersökningen är att den bygger på tolkningar och att betydelsen av ord kan ha olika 

innebörd nu som då. Men enligt Bergström och Boréus är tolkning en viktig del av en 

textanalys och ingår i all form av textanalys. Tolkningen kan vara mer eller mindre 

komplicerad och komplexiteten är beroende av ett samspel mellan frågeställning och textens 

karaktär.26 Eftersom mitt undersökningsmaterial är skrivet under tidigt 1900-tal kommer 

komplexiteten ligga i textens karaktär. Det viktiga i studier som bygger på tolkning är att en 

följer en röd tråd. Den röda tråden för undersökningen är den valda teorin kring hur norm och 

genus görs, formas och uppfattas i tidningar och tidskrifter. Samtidigt som studiet av språk är 

min strategi för att utläsa huruvida tidningarna försökte etablera sätt att tänka och tycka kring 

den kvinnliga rösträtten. 

                                                
24	  Hellspong	  &	  Ledin,	  1997	  s.	  158	  &	  s.193.	  
25	  Hellspong	  &	  Ledin,	  1997	  s.	  169.	  
26	  Bergström,	  Göran	  &	  Boréus,	  Kristina,	  Textens	  mening	  och	  makt:	  metodbok	  i	  samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys,	  Lund,	  2012.	  	  
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4.2	  Material	  	  
Det historiska källmaterial som präglar undersökningen är dagspress och kvinnotidskrifter. 

Jag har valt att lägga fokus på två tidningar av genren dagspress, Dagens Nyheter (DN) och 

Arbetet. En socialdemokratisk och en liberal tidning kommer att analyseras. Både liberalerna 

och socialdemokraterna var genom undersökningsperioden för kvinnlig rösträtt vilket gör det 

intressant att se om detta återspeglar sig i tidningarna. Eftersom att rösträttsorganisationerna 

var beroende av de liberala och socialdemokratiska tidningarna blir det således intressant att 

se hur dessa hjälpte, eller stjälpte, att ändra diskursen kring kvinnan som ett politiskt 

subjekt.27 Dock borde en konservativ tidning fullständigat undersökningen för att få ett 

komplett perspektiv, men eftersom komparation inte är huvudsyftet med undersökningen 

anser jag att tidningarna kompletterar varandra bra. De kvinnotidskrifter som ligger till grund 

för min undersökning är Idun och Dagny. Analysen av kvinnotidskrifter fungerar för att ta 

reda på hur kvinnorna genom sina egna forum framställde rösträttskvinnor och försökte 

normalisera kvinnan som politiskt subjekt. 

4.2.1	  Dagens	  Nyheter	  	  
Dagens Nyheter, som jag kommer benämna som DN, startade i december år 1864 i syfte att 

vara först med de nyaste nyheterna och leverera i fortast möjliga mån. Tidningen grundades 

av Rudolf Wall i Stockholm under industrialiseringen vilken gjorde det möjligt att nå målen 

att leverera snabba nyheter till läsarna. Den politiska beteckning som DN förfogar över under 

tiden jag undersöker är oberoende liberal. DNs liberala ställning medförde att de förespråkade 

utökad rösträtt och politisk frihet.28 DN har ett digitalt arkiv som jag använt mig av till min 

analys.29  

4.2.2	  Arbetet	  
Arbetet grundades i Malmö 1887 av Arbetares tidningsförening. Till en början, under Axel 

Danielssons tid, fungerade Arbetet som ett organ för den sydsvenska arbetarrörelsen. Den 

politiska beteckning som kännetecknar tidningen är socialdemokratisk. Arbetet startade precis 

som DN under industrialiseringen vilket medförde tekniska tillgängligheter så Arbetet hade 

möjlighet att ge ut sin tidning sju dagar i veckan. Arbetet finns inte längre utan lades ner år 

                                                
27	  Florin,	  2001	  s.	  209.	  
28	  Staffan	  Sundin,	  Alf	  Johansson	  	  
Nationalencyklopedin,	  Dagens	  Nyheter.http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagens-‐nyheter	  (hämtad	  120117).	  
http://www.dn.se/dn-‐150-‐ar/dagens-‐nyheter-‐150-‐ar-‐i-‐standig-‐forandring/	  (hämtad	  :	  020117).	  
29	  http://arkivet.dn.se/	  (Hämtad:	  020117).	  
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2000.30 Under min analys av Arbetet har jag fått använda mig utav mikrofilmer från de valda 

årtalen. 

4.2.3	  Idun	  	  
Idun grundades 1887, de utgav sig för att vara en praktisk tidning för kvinnan och hemmet. 

Grundaren till Idun var Frithiof Hellberg.31 Huvudredaktör för år 1911 är Johan Nordling i 

samarbete med biträdande redaktör Ernst Högman och sekreteraren Elin Wägner.  Under 

1921 var Ernst Högman och Ebba Theorin redaktörer. Vad som utmärker sig för innehållet i 

tidningen 1921 är att det är mer fokus på tips och råd gällande hushållsarbetet och relativt lite 

fokus på den kvinnliga rösträtten än var det var 1911. I sitt första provnummer utlovas en 

tidning för husmödrarna vilken skulle bjuda på såväl praktiska råd som andra anvisningar av 

alla slag, målgruppen var till största del borgerliga kvinnor.32 Enligt Frithiof Hellberg var 

Idun och Dagny varandras motsatser och anledningen till att Hellberg startade Idun var för att 

han ansåg att Dagny för ”speciell” för att tilltala alla Sveriges kvinnor. Idun blev dock rätt 

tidigt en förespråkare för kvinnans frigörelse men hade fortfarande den borgerliga hemmafrun 

som målgrupp. 33    

4.2.4	  Dagny/	  Hertha	  	  
Den andra kvinnotidskrift som ligger till grund för undersökningen gick under beteckningen 

Dagny mellan 1886-1912, men ändrade namn till Hertha år 1913. Den första redaktören för 

tidningen var Sophie Adlersparre, grundaren av Fredrika Bremerförbundet (FBF).34 Dagny 

var den uppgraderade versionen av Tidskrift för hemmet, kvinnotidskriften utgavs av FBF och 

fungerade som ett språkrör för kvinnofrågor för att stärka kvinnornas ställning i Sverige.  

Dagny fungerande som en allmänbildande tidning och följde medvetet rösträttsarbetet och 

hade det som röd tråd. Deras förhoppning var att bringa en politisk mognad bland Sveriges 

kvinnor. Namnet Dagny symboliserar tidningens mål: En ny dag för den svenska kvinnan, 

med fullständiga medborgerliga rättigheter och ansvar.35 Under de analyserade perioderna är 

Ellen Kleeman redaktör för tidningen.36  I båda analyserna av tidskrifter har jag haft den turen 

att tidskrifterna finns digitaliserade på databasen KVINNSAM.37  

                                                
30	  Karl	  Erik	  Gustafsson,	  Östen	  Hedin Nationalencyklopedin,	  Arbetet.	  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetet	  
(hämtad	  2017-‐01-‐12).  
31	  J	  Frithiof	  Hellberg,	  https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12812	  Svenskt	  biografiskt	  lexikon	  (art	  av	  Eva	  Hökerberg),	  hämtad	  2017-‐01-‐12.	  
32	  Idun	  1887,	  provnummer	  1.	  
http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1887/pdf/1887_1.pdf	  (hämtad	  020117).	  
33	  	  Anita	  Ahrens,	  1979	  s.	  11.	  
34	  Konow,	  Margareta	  von	  (red.),	  I	  Fredrika	  Bremers	  spår:	  Fredrika-‐Bremerförbundet	  1884-‐1944,	  Stockholm,	  1944	  s.	  23	  -‐28.	  
35	  Dagny	  1908,	  nr	  1	  s.	  9-‐10	  http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/03/1908/dagny1908_1.pdf	  (Hämtad	  021117).	  
36	  Manns,	  Ulla,	  Den	  sanna	  frigörelsen:	  Fredrika-‐Bremer-‐förbundet	  1884-‐1921,	  B.	  Östlings	  bokförl.	  Symposion,	  Diss.	  Stockholm	  :	  Univ.,Eslöv,	  
1997.	  
37	  Databasen	  KVINNSAM	  [Elektronisk	  resurs],	  Göteborg,	  http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/	  (Hämtad	  020117).	  
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5.	  Bakgrund	  	  
I detta kapitel kommer en övergripande beskrivning av Sveriges demokratisering och den 

kvinnliga rösträttsrörelsen att presenteras.  

5.1	  Utanför	  demokratiseringsprocessen	  
Demokratiseringsprocessen i Sverige pågick under en lång tid innan allmän rösträtt med lika 

villkor för båda könen blev ett faktum. Både klasstillhörighet, förmögenhet och genus är 

faktorer som har spelat en stor roll i Sveriges demokratiseringsprocess. År 1809 stiftades en 

ny regeringsform som byggde på att kungen hade den verkställande makten, 

ståndkammarriksdagen erhöll den beskattande makten och den lagstiftande makten skedde 

genom en samverkan mellan kung, riksdag och domstol. År 1866 upplöstes 

ståndkammarriksdagen och en ny representationsform trädde in vilken byggde på en 

tvåkammarriksdag. De som tilläts rösta var myndiga förmögna män som hade en årsinkomst 

på 800 riksdaler och ägde en fastighet taxerad till 1000 riksdaler. 38 Regeringsformen uteslöt 

med andra ord fortfarande såväl män som kvinnor. Ogifta förmögna kvinnor har sedan 1862 

års kommunalreform haft kommunal rösträtt, men detta handlar om ytterst få kvinnor. Den 

första motionen gällande kvinnlig rösträtt i val till andra kammaren på lika villkor som för 

män lades fram av Fredrik Borg år 1884. 39  Samma år startade FBF som en ny 

kvinnoorganisation i Sverige vilka prioriterade och arbetade för ekonomiska frågor som rörde 

kvinnor. FBF var klassbaserad och utgjordes av de högre samhällsskickens kvinnor. De ansåg 

att det var överklassens kvinnor som skulle ha rätten att rösta och att arbetarklassens kvinnor 

först var tvungna att bli politiskt uppfostrade innan de skulle ha rösträtt.40 

 

År 1902 diskuterades återigen den kvinnliga rösträtten, samtidigt som det lades fram en 

proposition som gällde att de män som uppnått 40 års ålder eller var gift skulle få två röster 

vid val till riksdagen – för att han skulle representera sin kvinna. Denna proposition blev ett 

faktum vilket upprörde många politiskt intresserade kvinnor. Samma år startade LKPR på 

kommunal nivå för att 1903 bli riksomfattande. 41 Skillnaden mellan FBF och LKPR var att 

LKPR samarbetade med kvinnor från alla samhällsgrupper och deras mål var att kvinnor 

skulle ha precis samma politiska rättigheter som männen. 42 År 1909 infördes en politisk 

kompromiss, arbetarrörelsens krav på rösträtt tillgodosågs och en ny författningsrevision 

                                                
38	  Hedenborg,	   Susanna	   &	   Kvarnström,	   Lars	   (red.),	   Det	   svenska	   samhället	   1720-‐2014:	   böndernas	   och	   arbetarnas	   tid,	   Studentlitteratur,	  
Lund,	  2015	  s.	  181-‐183.	  
39	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  31-‐33.	  
40	  Hedenborg	  &	  Kvarnström,	  2015	  s.	  204.	  
41	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  58-‐59.	  
42	  Hedenborg	  och	  Kvarnström,	  2015	  s.	  204-‐205.	  
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trädde in, detta innebar att allmän och lika rösträtt gällde för män fyllda 34 år. Kvinnorna 

stängdes fortfarande ute vilket innebar att LKPR stärkte sina krav och trappade upp sin kamp 

för kvinnlig rösträtt.43 1911 hölls ett viktigt riksdagsval då liberalerna bildade ny regering med 

stöd av socialdemokraterna. Detta var positivt för kvinnorna eftersom liberalerna under en 

längre tid visat sig intresserade till att införa kvinnlig rösträtt. Redan 1905 la liberalerna fram 

ett förslag om kvinnlig rösträtt i andra kammaren genom en skrivelse till Kungl. Maj:t.44 

 

I juni 1911 anordnades en stor kongress till förmån av kvinnornas politiska rösträtt i 

Stockholm. Kongressen var ett sätt för den svenska rösträttsrörelsen att visa för utländska 

deltagare hur långt de kommit i sitt arbete och för att demonstrera för dem hur de nådde ut 

med information i samhället samt visa vilka fantastiska kvinnor det var som var med i arbetet. 

LKPRs mål var att alla hushåll skulle diskutera den kvinnliga rösträtten. Kongressen lockade 

ca 12 000 kvinnor och flera framträdande kvinnokämpar från flera olika länder. Denna 

kongress gav rösträttskvinnorna mycket uppmärksamhet, många anslöt sig till LKPR vilket 

ses som ett uppsving för organisationen.45 ”Vi veta nu att fördomarnas is har smält och att det 

ej är långt till våren”.46 Blev de avslutande orden för kongressen, vad de inte visste då var att 

det skulle dröja ytterligare tio år innan de fick rösta. 

 

År 1918 hölls ett urtima riksdagsmöte angående kvinnlig rösträtt till kommunala val. Ett 

urtima riksdagsmöte är en tidigare benämning på ett riksdagsmöte som ägt rum efter att det 

ordinarie riksdagsmötet avslutats. 26 november 1911 klubbades det i första kammaren och 

den 17 december 1911 i andra kammaren, att kvinnor skulle ha rösträtt i kommunala val.47 

Den 21 mars 1919 lades det fram en proposition om kvinnlig rösträtt på samma villkor som 

för män. Slutligen, den 24 maj 1919, fastslogs det både i första och andra kammaren att 

kvinnor skulle ha samma politiska rättigheter som män.48 I september 1921 kunde de svenska 

kvinnorna gå och lägga sin röst i valurnan. Kerstin Hesselgren blev genom lottdragning 

ensam kvinna i första kammaren. Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Agda Östlund och Bertha 

Wellin, valdes in i andra kammaren, det är namnen på Sveriges fem första kvinnliga 

representanter i 1922 års riksdag.49 De fem första svenska riksdagskvinnorna hade olika social 

bakgrund och deras yrkes och utbildningsbanor såg inte likadana ut men samtliga hade en 
                                                
43	  Hedenborg	  och	  Kvarnström,	  2015	  s.	  204-‐205.	  
44	  Riksdagsprotokoll	  Andra	  Kammaren,	  1905,	  N:o	  60,	  s.	  41.	  
45	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  100-‐101.	  
46	  Anna	  Shaw,	  Dagens	  Nyheter	  18	  juni	  1911	  s.	  6.	  	  
47	  Urtima	  riksdagsprotokoll	  1:a	  kammaren	  1918	  och	  Urtima	  riksdagsprotokoll	  2:a	  kammaren	  1918.	  
48	  	  Kungl.	  Maj:ts	  propositioner	  1919,	  1:a	  samlingen,	  band	  13	  nr.	  336-‐354.	  
49	  http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/06/1921/hertha1921_8.pdf	  (Hämtad:	  130117).	  
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gedigen politisk bakgrund gemensamt. Kerstin, Elisabeth, Agda och Nelly hade sina rötter i 

kvinnorörelser, Bertha däremot var istället aktiv inom allmänna valmansförbundet. 50 

Rönnbäck lyfter en rad aspekter på vad som gjorde kvinnlig rösträtt möjligt, hon lyfter det 

första världskrigets avslut som en förklaring, även den nya synen på demokrati och politik 

som växt fram i början av 1900-talet får stå som en förklaring. Främst pekar hon på det 

samarbete kvinnorna hade med vissa manliga politiker, andra kvinnoorganisationer och 

nykterhetsrörelsen som viktiga faktorer för att driva rösträttsfrågan framåt.51 

5.2	  Varför	  Rösträtt?	  
Men varför ville kvinnor ha rösträtt? Handlade det enbart om själva rätten att påverka i 

samhället eller var det något mer? Rönnbäck har analyserat Dagny och Rösträtt för kvinnor 

för at ta reda på vad rösträttskvinnorna ville uppnå med rösträtt. Rösträtten handlade till stor 

del om en upprättelse av kvinnorna som människor och medborgare och som LKPR själva 

uttrycker saken: ”rösträtten är den svenska kvinnans myndighetsförklaring”.52 Rönnbäck 

fastslår att en anledning till att kvinnorna ville ha rösträtt var det faktum att de då kunde rösta 

in kvinnliga riksdagsmän som kunde se till att beslut som rörde kvinnors intresse fattades på 

rätt sätt. Rösträtten betraktades även som ett strategiskt maktmedel för att genomföra politiska 

reformer såväl i hemmet som i arbetslivet. Anledningarna till varför kvinnorna ville ha 

rösträtt var många, dessvärre fanns det även många motargument från motståndarnas sida. För 

att ändra den genusordning som redan fanns i den svenska riksdagen var kvinnorna tvungna 

att utmana de normer som fanns utan att för den sakens skull gå över gränsen så att resultatet 

blev det motsatta. 53  

5.3	  Ett	  internationellt	  samarbete	  	  
Att kvinnor började samla sig för att få mer rättigheter i samhället var inte något som endast 

försiggick i Sverige. I Seneca Falls, USA, 1848, hölls ett möte som handlade om kvinnans 

rättigheter i samhället, detta möte ses som en tändande gnistan för kvinnornas rösträttsrörelse 

i hela världen. Den liberala filosofen John Stuart Mills bok The subjection of Women (1869) 

ses som nästa brännpunkt i den kvinnorättsliga historien.54 Boken handlar om kvinnans 

underordnade ställning i samhället. Den översattes till många språk och fick en stor spridning 

världen över. Boken fick många politiskt intresserade kvinnor att ifrågasätta deras uteblivande 

                                                
50	  Norrbin,	  Camilla,	  Från	  isolering	  till	  integrering:	  en	  kollektivbiografisk	  studie	  över	  de	  kvinnliga	  riksdagsledamöterna	  under	  
tvåkammarriksdagens	  tid	  1922-‐1970,	  Institutionen	  för	  historiska	  studier,	  Umeå,	  2004.	  
51	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  162-‐169.	  
52	  Florin	  &	  Kvarnström	  2001	  s.	  151.	  	  
53	  Florin	  och	  Kvarnström	  (Rönnbäck),	  2001	  s.	  170-‐171.	  
54	  Mill,	  John	  Stuart,	  The	  subjection	  of	  Women,	  Longmans,	  London,	  1869.	  
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i politiken vilket blev starten för kvinnliga rösträttsrörelser. 55  Den internationella 

rösträttskongressen som hölls i Sverige 1911 var en organiserad agitation vars syfte var att 

sammansluta rösträttskvinnor i olika länder för att föra dem samman och byta erfarenheter. 

Framträdande rösträttskvinnor från hela världen bjöds in till kongressen för att berätta om 

deras rörelser och metoder för att inspirera varandra. Att ordna sådana sammanslutningar var 

inget nytt påfund utan detta var den sjätte i ordningen. I de svenska kvinnorösträtts-

tidningarna Idun och Dagny/ Hertha syns det att de vill upplysa svenskarna om det 

internationella arbetet då det nästan varje vecka publiceras artiklar med rubriker som: ”Från 

rösträttsvärlden” vilka handlar om olika länders framgångar och motgångar.56 

 

Andra länders framgångar var något som motiverade många svenska rösträttskvinnor till 

deras arbete. De hänvisade i tal och tidskrifter till bland annat Finlands medgångar efter 

införandet av kvinnlig rösträtt 1906. Framgångarna i Finland handlade om motioner som 

framlagts av kvinnor vilka innebar mer rättvisa förhållanden för kvinnor, exempelvis kvinnors 

rätt till statstjänst och moderskapsförsäkring.57 Rösträttsrörelsen i Tyskland ansågs vara 

relativt svag och splittrad men lyckades ändå få kvinnlig rösträtt samma år som Sverige. 

Svenska kvinnor fick rösträtt 1919 och blev därmed sist i norden med att få kvinnlig rösträtt. I 

USA infördes kvinnlig rösträtt i hela landet år 1920. Det hann alltså gå så mycket som 72 år 

efter att mötet i Seneca Falls ägt rum innan USAs kvinnor fick rösta på lika villkor som män. 

De brittiska rösträttskvinnorna, vilka förde en mer militärisk kamp än många andra länder, 

fick inte rösträtt på samma villkor som män förrän år 1928. Däremot fick kvinnor över 30 år 

rösta år 1917 i Storbritannien.58 Som ovan nämnt var inte en kvinnlig organisering för lika 

och allmän rösträtt något som endast gällde för Sverige, utan var under början av 1900-talet 

något som var vitalt på olika håll världen över.  

5.4	  Att	  skapa	  en	  ny	  diskurs	  i	  samhället	  	  	  
Rösträttskvinnorna var tvungna att förändra de normer som fanns kring hur den svenska 

riksdagen skulle vara formad, så väl i riksdagens debatter som i samtalen kring matborden 

hemma i husen. Till en början angav LKPR sig för att vara partipolitiskt neutrala för att sedan 

börja samarbeta med de partier som stod vid deras sida.59 En del av deras strategi var att 

infiltrera deras syfte i de befintliga partierna istället för att motarbeta dem. Till strategin hörde 

                                                
55	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  32.	  
56	  http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/03/1911/dagny1911_24.pdf	  (Hämtad:	  130117).	  
57	  Florin	  och	  Kvarnström,	  kapitelförfattare:	  Rönnbäck	  2001,	  s.	  162-‐163.	  
58	  Björkenlid,	  1982	  s.	  28-‐30.	  
59	  Björkenlid,	  1982	  s.	  256.	  
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även att uppföra sig ”kvinnligt” och höja statusen på ”kvinnliga” egenskaper för att framstå 

som tillförlitliga. 60  Genom sin strategi fick de indirekt möjlighet att få inflytande på 

motståndet samt samarbetade med partipolitiska organisationer.61 

 

Rösträttskvinnornas mål var att nå ut till så stor del människor som möjligt genom talets 

agitation, veckotidningar samt att dagspress skulle belysa dem och rösträttsrörelsen ur en 

positiv synvinkel. De ville ändra på de normer som rådde inom den politiska sektorn genom 

att normalisera kvinnor som samhällspåverkare och politiska aktörer. De utnyttjade främst 

lokalpress genom att skicka in notiser och artikelserier som skulle belysa rösträttsrörelsen och 

deras agitationer. Dock låg det i tidningens egen välvilja att sedan publicera det som 

skickades in. För att försäkra sig om att deras information skulle nå ut till samhället startade 

LKPR år 1912 en egen tidning Rösträtt för kvinnor.62 Med hjälp av tidningen skulle LKPR 

kunna inprägla en ny diskurs om kvinnan som en politisk aktör och samhällspåverkare, men 

för att det skulle fungera krävdes läsare. 63 Ann Margret Holmgren, ett välkänt namn i LKPR, 

skrev 1914 en artikel i Rösträtt för kvinnor om hur pressen kunde utnyttjas. Hon menade att 

en tidning har förmågan att med sina artiklar upplysa sina läsare genom att belysa 

rösträttsfrågan under en längre tidsföljd för att läsarna skulle få fotfäste och en bestämd 

uppfattning i frågan. Genom att upprepande gånger belysa kvinnor som något positivt för 

demokratin skulle en normalisering av kvinnan som politisk aktör ske. Även genom att 

ständigt möta bevis för att den motsatta åsikten var fel kunde få läsaren att övertygas om 

tidningens åsikt. Holmgren förtydligar till sist att: ”utan pressens stöd skulle en lagändring 

vara nära på omöjlig”.64 Intressant nog fann jag en opposition till detta uttalande. 23 juli 1911 

publicerades artikeln: ”Goda kvinnor”, vars syfte var att ge svar på tal till en journalist som 

smutskastat LKPR i en artikel i Stockholms Dagblad. Sigrid Platen, journalist för Idun, ansåg 

inte alls att de hade pressen på sin sida och uttryckte sig såhär: ”Och nu pressen. Ha vi 

verkligen pressen? Om det är något pressen är riktigt mån om att befordra till trycket, så är det 

allt som kan framställa kvinnorörelsen i en skef dager”.65  

                                                
60	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  250.	  
61	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  268.	  
62	  Björkenlid,	  1982	  s.	  150-‐151.	  
63	  Björkenlid,	  1982	  s.	  150-‐151.	  
64	  Björkenlid,	  1982	  s.	  147.	  
65	  Idun	  23	  juli	  1911	  s.	  470-‐471.	  
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6.	  Empirisk	  huvudstudie	  
I detta kapitel kommer jag att presentera det material jag funnit vilket kan besvara min 

frågeställning. Jag har studerat hela tidningarna för att få en komplett bild av vad som framgår 

i texterna angående framställningen av kvinnor som kvinnor eller politisk aktör men fokuserat 

på de artiklar som handlar direkt om den kvinnliga rösträtten och dess aktörer.  

6.1	  Arbetet	  1911	  
Undersökningsperioden för Arbetet 1911 sträcker sig mellan datumen 12 – 21 juni vilket 

genererar i nio tidningar varpå 11 artiklar berörde den kvinnliga rösträttskongressen. 

Rubrikerna för artiklarna fyller inte ett uppseendeväckande syfte utan berättar endast kort vad 

artikeln handlar om exempelvis: Sjätte kvinnliga rösträttsalliansen, Kvinnornas 

världskongress, och Rösträttskongressen.66 De flesta artiklarna fungerar i ett återberättande 

syfte där journalisten refererar till de möten och tal som ägt rum. Om journalisten refererar till 

tal görs detta genom kortare citat eller återberättelser. En artikel tar upp i stort sätt allt 

innehåll av ett tal, talet är av Chapman Catt och rubriken på artikeln är: ”Varför 

kvinnorösträtten måste fram”.67 Artiklarna handlar om kongressen som helhet och knappt 

något fokus läggs på rösträttskvinnorna. Det som sägs om kongressen är att det är en flott 

tillställning, med utsökt kvinnlig publik. Men att journalisten E-a D-n finner en slags 

ensamhetskänsla bland alla överklasskvinnor och: ”dels är hela ställningen så högervriden, att 

man bara känner sig beklämd.”68 Det framgår att journalisten anser att kongressen är snobbig 

då hen beskriver hur alla deltagarna gick runt och vickade onödigt stolt på stjärten under vissa 

tillställningar.69 De värdeord som förekommer i samband med kongressen är även taktfull, 

nobel och värdig. 70 När rösträttskvinnor omnämns i artiklarna görs detta oftast genom 

civilstånd och vid enstaka tillfällen vid titel så som dr. Artiklarna är i allmänhet inte 

beskrivande kring kvinnorna vare sig det gäller utseende, egenskaper, kunskaper eller 

erfarenheter. Angående utseende nämns bl.a. att Anna Shaw är liten och vithårig,71 och att en 

annan deltagare har tusentals rynkor i sitt ansikte.72  Värdeord som beskriver kvinnorna är ord 

som upplyst, viljekraftig, livlig, utmärkt, klok, dråplig, punktlig och förtjusande. Vid ett fåtal 

tillfällen nämns män i samband med rösträttskongressen och när en man omnämns görs detta 

med deras titel och ingenting sägs om männens civilstånd, egenskaper eller utseende.73 

                                                
66	  Arbetet	  13	  juni	  1911	  s.	  3,	  Arbetet	  15	  juni	  1911	  s.	  3,	  Arbetet	  16	  juni	  1911	  s.	  3.	  
67	  Arbetet	  21	  juni	  1911	  s.	  2.	  
68	  Arbetet	  15	  juni	  1911	  s.	  3,	  Arbetet	  19	  juni	  1911	  s.	  2.	  
69	  Arbetet	  19	  juni	  1911	  s.	  2.	  
70	  Arbetet	  19	  juni	  1911	  s.	  2.	  
71	  Arbetet	  15	  juni	  1911	  s.	  3.	  
72Exempelvis:	  Arbetet	  15	  juni	  1911	  s.	  2.	  
73	  Exempel:	  Arbetet	  15	  juni	  1911	  s.	  2.	  
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Relationen mellan män och kvinnor är något som tas upp i ett par artiklar, dock i ett 

återberättande syfte. Selma Lagerlöf håller b.la. ett tal under kongressen där hon hävdade att 

hemmet skapades av kvinnan med hjälp av männen och att så borde även samhället skapas, 

fast av männen med hjälp av kvinnorna.74 Dagen efter denna artikel publicerats ges Lagerlöf 

ett ”svar på tal” där journalisten hävdar att ingen av könen vill ha en radikal eller praktisk 

omgestaltning av samhällsförhållandena.75 I en annan artikel beskrivs samarbetet mellan 

männen och kvinnorna som en obesvarad flirt.76 En enda fristående illustration av kongressen 

finns med i undersökningen av Arbetet 1911, den föreställer en scen med ett par damer på 

som talar inför en stor massa med tillhörande bildtext: ”Det första stora mötet på musikaliska 

akademien”.77 

6.2	  Arbetet	  1921	  
Undersökningsperioden för Arbetet 1921 sträcker sig mellan datumen 8 – 18 september vilket 

genererar i tio tidningar varpå åtta artiklar berörde ”kvinnornas val”. Rubrikerna gav en kort 

summering vad artikeln skulle innehålla och var inte i syfte att vara sensationell. Exempelvis: 

”Ett sista ord till kvinnorna”,78 ”Från båda valdagarna”79 och ”Sveriges första kvinnliga 

senator”. 80  Artiklarna karaktäriseras som förtydligande, rättare sagt uppmanande och 

återberättande. De uppmanande inläggen infinner sig innan valet och är i syfte att upplysa 

kvinnorna att rösta med socialdemokraterna eftersom att: ”överklassens kvinnor sitta inte 

hemma på valdagen”.81 Argumenten som journalisten lägger för att kvinnorna ska vilja rösta 

på arbetarpartiet syftar till kvinnors intresse för sociala och humanitära frågor. Efter valet ägt 

rum syftar artiklarna i ett återberättande syfte där journalisten beskriver kvinnorna och deras 

första val: ”Valförrättningen skedde för resten i kvinnornas tecken det var de som 

dominerade”.82 Det enda värdeord som nämns om valet är att det var ett livligt val.83 I en 

artikel om hur kvinnorna agerade vid deras första val framstår de som frågvisa och förvirrade 

och att de behövde varandra och deras mäns råd men ändå att de gjorde med ett leende på 

läpparna och ”högtidsnämnda med en knix på nacken”.84 I samband med artikeln publiceras 

en illustration på en lång kö till rösträttslokalen och ett fotografi på en okänd kvinna.85 Den 

                                                
74	  Arbetet	  14	  juni	  1911	  s.	  2.	  
75	  Arbetet	  15	  juni	  1911	  s.	  2.	  
76	  Arbetet	  14	  juni	  1911	  s.	  3.	  
77	  Arbetet	  16	  juni	  1911	  s.	  4.	  
78	  Arbetet	  8	  september	  1921	  s.	  10.	  
79	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  2.	  
80	  Arbetet	  13	  september	  1921	  s.	  4.	  
81	  Arbetet	  8	  september	  1921	  s.	  10.	  
82	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  4.	  
83	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  4.	  
84	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  4.	  
85	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  4.	  
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enda kvinnliga politikern som berättas om i en artikel är Kerstin Hesselgren, Hesselgren 

omtalas med civilstånd och fullständigt namn medan männen endast berörs vid dess titel och 

fullständiga namn. När hela listan på nya riksdagsmän radas upp tilldelas hon den sista 

platsen i raden, men omnämnd med hennes titel som yrkesinspektör. Ingen djupare 

redogörelse görs för vem varken Hesselgren eller männen är. De avslutande orden för artikeln 

lyder: ”Med fröken Hesselgren har den första kvinnan gjort inträde i riksdagen”.86 I en artikel 

redovisas siffror på hur valdeltagandet såg ut i olika kommuner, där har de delats upp i antalet 

kvinnor och män. Siffrorna skiljer sig någorlunda könen emellan men inte överdrivet 

mycket.87 Journalisten Homo påpekar vid ett tillfälle att: ”Medborgarrätten heter inte längre 

pengar”.88  

6.3	  Dagens	  Nyheter	  1911	  
Undersökningsperioden för DN 1911 sträcker sig mellan datumen 11 – 21 juni vilket 

genererar i elva tidningar varpå 27 artiklar berörde rösträttskongressen. De artiklar som 

publicerades under perioden syftar till att återberätta och förtydliga för läsarna om kongressen 

och kvinnlig rösträtt, vid ett flertal gånger ligger artikeln på förstasidan. För varje dag som 

kongressen pågick publicerades en återberättelse om det som skett. Ofta finns även en engelsk 

version av återberättandet. DN publicerar många gånger hela versionen av de tal som hålls 

under dagarna och läsaren får således reda på syftet med kongressen. Vid beskrivandet av den 

kvinnliga rösträtten hävdar journalisten att rösträttsrörelsen är en nödvändig praktisk 

konsekvens av kvinnorörelsen. Det framgår av artikeln att journalisten anser att 

rösträttsrörelsen är en revolt mot männens oansvarighet och kvinnornas maktlöshet och att ett 

samarbete mellan män och kvinnor vore tryggt för samhället och mänskligheten. 89 

Journalisten refererar ofta till det moderna samhället och menar att de medborgerliga 

rättigheterna bör ändras med det moderna samhället.90 De värdeord som beskriver kongressen 

i sin helhet är: ovanlig, livlig, ståtlig, lyckad, dyrbar, storslagen, och sällsynt.91 Vid omtalande 

av kvinnor nämns de vid deras civilstånd, vid ett fåtal tillfällen nämns de vid titel, ibland får 

läsaren reda på titeln en bit ner i artikeln. Dock omnämns Selma Lagerlöf en gång som doktor 

Lagerlöf.92 När rösträttskvinnor och kongressens deltagare beskrivs görs det med ord som: 

pigg, nyter, liten, spröd, mild, stolt, frappant, hustrulig, lugn, livlig, optimist, förtjusande, 

                                                
86	  Arbetet	  13	  september	  1921	  s.	  4.	  
87	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  1.	  
88	  Arbetet	  12	  september	  1921	  s.	  4.	  
89	  Dagens	  Nyheter	  12	  juni	  1911	  s.	  3.	  
90	  Dagens	  Nyheter	  12	  juni	  1911	  s.	  3.	  
91	  Exempel:	  Dagens	  Nyheter	  13	  juni	  1911	  s.	  4.	  
92	  Dagens	  nyheter	  13	  juni	  1911	  s.	  4.	  
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spröd, bräcklig, slank, flicka, skicklig, framgångsrik, ordningsam och vacker.93 Ofta ligger 

fokus på hur kvinnorna såg ut, vad de hade på sig, hur de upplevdes och stundtals mindre 

fokus på biografi, kunskaper och egenskaper. När olika män omnämns i samband med 

kongressen görs det med deras titel tillexempel Professor eller doktor. Vid ett tillfälle beskrivs 

en man utseendemässigt genom ordet gråhårsman. Två artiklar handlar om Männens 

världsallians för kvinnans rösträtt, en organisation som startade i samband med kongressen i 

syfte att hjälpa kvinnorna. D:r Drysdale, medlem, hävdar att det var engelska 

rösträttskvinnorna som imponerade på  männen vilket inspirerade dem till en egen allians.94 

Artiklarna om kongressen är svåra att missa då de ofta pryds med stora bilder, illustrationer 

och rubriker. Rubrikerna i sig är inte uppseendeväckande utan är en kort summering av vad 

som komma skall exempelvis: Rösträttskongressens fjärde dag. 95  De illustrationer och 

fotografier som pryder artiklarna är sanningsenliga och tagna i samband med kongressen. På 

bilderna ser kvinnorna ordningsamma och välmedvetna ut vilket förtydligas i bildtexter som: 

”Ett arbetsamt hörn: anmälningsbordet” och ”Rösträttslitteraturen studeras”.96 På ytterligare 

en bild visas Anna Shaw, Selma Lagerlöf och Chapman Catt i mycket prydliga utstyrslar.97 

6.4	  Dagens	  Nyheter	  1921	  
Undersökningsperioden för DN år 1921 sträcker sig mellan den 8 – 18 september vilket 

genererar i 11 tidningar och 24 artiklar om kvinnlig rösträtt, rösträttskvinnor och kvinnor 

inom politiken. Det grundläggande syftet för artiklarna under 1921 är att upplysa kvinnorna 

om deras nya rättighet och skyldighet. Artiklarna som publicerades innan valet riktade sig till 

alla kvinnor som skulle rösta för första gången, de var i upplysande syfte om hur en går 

tillväga vid och att de bör gå med sin man och rösta första gången. Flera artiklar uppfordrar 

kvinnorna att läsa på och skaffa sig en uppfattning om samhället för att sedan bestämma sig 

för vilket parti som passar bäst ihop med deras samhällsåskådning. Under valdagen och där 

efter publiceras rapporter i tidningarna om hur kvinnorna skötte sig under valdagen och det 

meddelas att de skötte sig ungefär som männen.98 Kvinnornas första val beskrivs som en god 

men livlig premiär. De skildrande orden om de kvinnliga deltagarna är: livaktiga, livliga, 

pigga, flitiga, lilla frun, säkra, ängslig, ivrig, tillfredsställda, välfödda, välklädda, 

framträdande och dominerande.99 Männen beskrivs som sakkunniga och säkra. Kvinnorna 

beskrivs som målmedvetna men målas ändå upp, med hjälp av illustrationer, som små, livliga 
                                                
93	  Exempel:	  Dagens	  Nyheter	  18	  juni	  1911	  s.	  6.	  
94	  Dagens	  Nyheter	  16	  juni	  1911	  s.	  1.	  
95	  Dagens	  Nyheter	  16	  juni	  1911	  s.	  5.	  
96	  Dagens	  Nyheter	  6	  juni	  1911	  s.	  1.	  
97	  Dagens	  Nyheter	  18	  juni	  1911	  s.	  6.	  
98	  Dagens	  Nyheter	  12	  juni	  1921	  s.	  9.	  
99	  Dagens	  Nyheter	  12	  september	  1921	  s.1.	  
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och okunniga i relation till de ordentliga och kunniga männen.100 I en artikel framgår det att 

det att majoriteten av de kvinnor som röstade var välbärgade äldre damer och att den yngre 

arbetarklassen lyste med sin frånvaro.101 I Lidingö valdistrikt utgjorde de kvinnliga deltagarna 

en majoritet.102 Ett par bilder publiceras i samband med artiklarna. Bl.a. ett foto på fem 

kvinnor och två män med texten: ”DET NYA VÄLJARELEMENTET: NÅGRA TYPER 

FRÅN GÅRDAGSVALET I STOCKHOLM”.103 På samma sida finns även en illustration på 

en kvinna med tre frågetecken kring huvudet, bärandes på flera val-lappar och munnen 

formad som en fågelholk. Samt en på en kvinna som ber en man att hjälpa henne fukta sitt 

kuvert då hennes klädsel hindrar henne från att kunna göra det själv.104 När det stod klart att 

Sverige fått sin första kvinna till riksdagen uppmärksammas detta i en lång artikel. Kerstin 

Hesselgren och andra kvinnliga politiker beskrevs som: kunnig, arbetsam, representativ, 

självständig, erfaren, kunnig, vidsynt och varmhjärtad. 105  När de kvinnliga politikerna 

omnämns görs det tidvis med titel och ibland civilstånd. När manliga politiker omnämns görs 

detta dock endast med titel och i en artikel om både manliga och kvinnliga politiker benämns 

Hesselgren som: fröken och Lindblad (man) som: lektor.106 Wägner beskriver Hesselgren som 

en kvinna som är van vid att stå för vad hon tycker, arbeta och göra nytta. Hon hänvisar även 

till Hesselgrens kunskaper och erfarenheter vilka hon menar kommer vara till gagn vid hennes 

post och bringa förtroende hos kvinnorna. Det framgår att Hesselgren har erfarenheter som 

yrkesinspektör vilka gett henne erfarenheter och intryck från industrier. Hon hävdar även att 

folket kan lita på henne då hon: ”Utan att på något sätt vara en arg feminist, har hon en vacker 

lojalitet gentemot sitt eget kön och tro – icke övertro- på dess möjligheter”.107  

6.5	  Idun	  1911	  	  
I min analys av Idun 1911 har en undersökning skett av perioden 21 maj t.o.m. 30 juli vilket 

genererar i tio nummer av tidningen varav ett nummer kallades kongressnumret och endast 

rörde kvinnokongressen, utöver det numret publicerades sju artiklar gällande den kvinnliga 

rösträtten, kongressen och rösträttskvinnor. Syftet med Idun var från början att vara en 

praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet men under denna tidsperiod präglades den mer 

av reportage och debattartiklar. Innehållet ger sken om att vilja upplysa kvinnor på ett 

                                                
100	  Bilaga	  1.	  
101	  Dagens	  Nyheter	  17	  september	  1921	  s.	  1.	  
102	  Dagens	  Nyheter	  12	  september	  1921	  s.	  1.	  
103	  Dagens	  Nyheter	  17	  september	  1921	  s.	  1.	  
104	  Dagens	  Nyheter	  17	  september	  1921	  s.	  1.	  
105	  Exempel:	  Dagens	  Nyheter	  13	  september	  1921	  s.	  3	  och	  s.	  5.	  
106	  Dagens	  Nyheter	  13	  september	  1921	  s.	  3.	  
107	  Dagens	  Nyheter	  13	  september	  1921	  s.	  5.	  
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samhälleligt plan mer än vad den upplyser om hemmet vilket gör tidningens slogan 

”Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet” något missvisande.108  

 

Innan kongressen ägt rum publiceras ett Kongressnummer där läsaren möts av historian 

bakom den kvinnliga rösträttsrörelsen på internationella plan. Många presentationer görs av 

rösträttskvinnor i samband med fotografier på dem. Vad som framkommer av tidskriften är att 

journalisterna skiljer på männen och kvinnorna som två speciella släkten med olika instinkter. 

Rösträttskampen framställs som ett könskrig, en kamp mellan kvinnor och män. Hela tiden 

skiljs könen åt av sina olika egenskaper, det feminina - vilken är källan till moralisk kraft och 

etisk liv och det maskulina - som kännetecknas av egoism och flyktigt flaxande. 109  Men trots 

uppmålandet av två släkten är de även övertygade om att så länge kvinnor tillåts göra samma 

som männen är det inte mycket som skiljer dem åt: ”För öfrigt var det ej längre fråga om man 

eller kvinna, utan armens styrka, ögats säkerhet, kroppens smidighet och snabbheten i 

omdömet.”.110  Knappt något fokus läggs på kvinnornas utseende och klädsel. Till och med i 

en artikel om de annars föraktade suffragetterna beskrivs kvinnan som den starka varelsen i 

naturriket, medan männen framställs som ett självkärt, själviskt, omoraliskt elände vilken 

jämförs med: ”den löjlige tuppen eller den (om möjligt) ännu löjligare påfågelshanen.”.111 En 

annan artikel som bör uppmärksammas är: ”Rösträttskvinnan i hemmet” vilken är en intervju 

som hållits med några av rösträttskvinnornas män för att påvisa hur bra en rösträttskvinna 

sköter sina sysslor även i hemmet: ”Tryggare, säkrare, roligare blir det hvarje fall med en som 

har rösträtten på sitt program”.112 När rösträttskvinnorna benämns görs det med titel om det 

finns en sådan, annars med civilstånd. I en artikel som publicerades innan kongressen ägt rum 

presenteras många av de mest framträdande svenska rösträttskvinnorna genom en kort 

introduktion om vad de gjort för rösträttsorganisationen.113 I tidskriften beskrivs kvinnorna 

som: intelligenta, humoristiska, modiga, nitiska, oegennyttiga, begåvade, outtröttliga, 

intressanta, intellektuella, moraliska, trygga och säkra.114  Efter att kongressen ägt rum 

beskrivs den som en obestridlig och mycket lyckad tillställning där alla, trots olika 

nationaliteter och språk, kom mycket bra överens. I artikeln Rösträttskongressens facit kan 

läsaren följa upp kongressen genom bilder och texter om kongressen i sin helhet.115 

                                                
108	  Idun,	  25	  juni	  1911	  s.	  405.	  
109	  Idun,	  8	  juni	  1911	  s.	  360.	  
110	  Idun,	  8	  juni	  1911	  s.	  360.	  
111	  Idun,	  8	  juni	  1911	  s.	  370-‐374.	  
112	  Idun,	  8	  juni	  1911	  s.	  378.	  
113	  Idun,	  8	  juni	  1911	  s.	  365.	  
114	  Exempel:	  Idun,	  8	  juni	  1911	  s.	  365	  och	  s.	  378.	  
115	  Idun	  25	  juni	  1911	  s.	  414.	  
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6.6	  Idun	  1921	  
Undersökningsperioden sker mellan den 14 augusti – 23 oktober vilket resulterade i elva 

tidningar varav fem artiklar rörde kvinnliga politiker och den kvinnliga rösträtten. Dock finns 

inte en enda artikel där journalisterna för Idun beskriver deras uppfattning om hur det 

kvinnliga deltagandet i valet gick. Kontexten för Idun 1921 skiljer sig till viss del från 1911, 

Idun har fortfarande samma slogan ”Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet”.116 Vad som 

utmärker sig för innehållet i tidningen 1921 är att det är mer fokus på tips och råd gällande 

hushållsarbetet och relativt lite fokus på den kvinnliga rösträtten. Tidningen uppfyller 

fortfarande ett upplysande syfte men den har fått mer inslag av hemmet som kategori och blir 

därför mindre missvisande i förhållande till sin slogan. 117  Eftersom tidningarna som 

analyserats ligger kring det första riksdagsvalet med kvinnligt deltagande sker många 

upplysningar angående kvinnans rätt och skyldighet att rösta: ”Må kvinnorna begagna den rätt 

och fylla den plikt, som nu är deras”.118 Journalisternas uppgift att upplysa kring kvinnlig 

rösträtt som något eftersträvansvärt har ersatts med uppgiften att få kvinnor att läsa på och 

bestämma sig för vilken politik de håller med och sedan göra rätt vid själva röstningen. 

 

De rösträttskvinnor eller kvinnliga politiker som omnämns under den undersökta perioden är 

Frigga Carlberg, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Nelly Thüring och 

Agda Östlund. Kvinnorna omnämns stundtals med titel men oftast med civilstånd, manliga 

politiker och kvinnornas män omnämns stundtals med civilstånd men oftast med titel. 

Artikeln om Frigga Carlberg är i syfte att uppmärksamma hennes födelsedag, Journalisten gör 

påståenden kring Carlbergs kämparinstinkt, entusiasm och menar att Carlberg var: ”järnet i 

elden” under rösträttsarbetet och att hon drevs av: ”praktiskt målmedveten energi”. Endast 

positiva värdeord som: rättfärdig, målmedveten, driven, initiativtagande och populär, nämns i 

artikeln om Carlberg.119 Den artikel som berör Kerstin Hesselgren är: ”Den första kvinnan 

som valts in i Sveriges riksdag”.120 Endast ett fotografi får karakterisera Hesselgren, ingen 

redogörelse görs för vem hon är, vad hon gjort tidigare eller dylikt står med i texten. Artikeln 

innehåller varken berömmelse eller värdeord, utan är som ovan nämnt endast en liten notis 

om att hon blivit invald.121 Den kvinnliga politiker som ges mest artikelrader är Elisabeth 

Tamm, Wägner som är journalist för den artikeln försäkrar läsaren om att hon: ”vet att 

                                                
116	  Exempel:	  Idun,	  21	  augusti	  1921	  s	  .773.	  
117	  Exempel:	  Idun,	  21	  augusti	  1921	  s	  .773.	  
118	  Idun,	  4	  september	  1921	  s.	  839.	  
119	  Idun,	  14	  augusti	  1921	  s.	  755.	  
120	  Idun,	  18	  september	  1921	  s.	  875.	  
121	  Idun,	  18	  september	  1921	  s.	  875.	  
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kvinnorna genom henne fått en representant i riksdagen som kommer att orubbligt stå för sin 

genom moget övervägande vunna åsikt,”.122 De värdeord som används om Tamm är att hon 

enligt Wägner är: bestämd och mogen. Wägner påstår att Tamm är: ”den bästa kandidat, som 

finns att få”.123  

6.7	  Dagny	  1911	  
I min analys av Dagny 1911 har jag analyserat tidskrifter under perioden 18 maj – 20 juli 

vilket genererar i nio tidskrifter och 27 artiklar angående den kvinnliga rösträtten. Syftet med 

Dagny var att fungera som språkrör för kvinnorörelsen genom FBF. Tidskriften fungerade i 

ett upplysande syfte för att informera läsarna om kvinnorösträtten och det arbete som pågår 

både nationellt och internationellt. Kongressen beskrivs som: märklig, entusiasmerande, 

impulsgivande, målmedveten, mönstergill och livlig.124 Journalisterna beskriver kongressen 

på ett målande sätt och ger läsaren en solidaritetskänsla.125 Läsaren kan efter att kongressen 

ägt rum läsa om alla de möten och fester som hållits och de beslut som tagits angående det 

internationella samarbetet.126 Det finns mönster i Dagny som visar på att framställningen av 

kvinnan ska vara stark och kvinnlig. Även om de skriver att en kvinna är liten kroppsligt 

kontras alltid antagandet med en stark egenskap, som exempelvis: god talare eller begåvad 

och sakkunnig.127  Den gruppidentitet som legitimerar och framgår av texterna i Dagny är just 

det jag nämnt, att kvinnan ständigt porträtteras som stark och begåvad och att de och deras 

kvinnliga egenskaper är högst nödvändiga för politiken i Sverige år 1911. I Dagny hänvisar 

de rösträttskravet till den nya tiden som präglar Sverige och stora delar av världen: ”Vi lefva i 

en ny tid /.../ hvilken har med sig nya och invecklade problem /.../ Vid tillämpningen af den 

nya tidens ordning begära vi kvinnor en röst; vi nöja oss icke med mindre.”128  

 

Rösträttskvinnorna omnämns med civilstånd och vid några tillfällen med deras titel, oftast 

görs det senare i beskrivningen av kvinnorna. I artikeln ”Våra Ledare” görs en kort 

beskrivning av flera rösträttskvinnor som medverkar vid kongressen det görs genom ord som: 

begåvad, bildad, mild, behaglig, strålande ögon, snövitt hår, uthållig, klok, högsinnad, 

vidsynt, flammande själv, entusiastisk, fin, behaglig, liten, humoristisk, varm, djup, behagfull, 

värdig, eminent och spenslig.129 Den amerikanska ledaren Chapman Catt beskrivs vid ett 

                                                
122	  Idun,	  2	  oktober	  1921	  s.	  921.	  
123	  Idun,	  2	  oktober	  1921	  s.	  921.	  
124	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270-‐271.	  
125	  Dagny,	  22	  juni	  1911	  s.	  294.	  
126	  Dagny,	  29	  juni	  1911	  s.	  305-‐309.	  
127	  Exempel:	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270-‐271.	  
128	  Dagny	  22	  juni	  1911	  s.	  295.	  
129	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270-‐271.	  
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tillfälle som manlig.130 I samma artikel ges en upplysning till läsarna: ”Solstrålen öfvervann 

stormen, vattendroppen urholkade klippan, och så skall väl äfven en gång rättfärdighet segra 

över egennytta, intelligens och kunskap öfver dumhet och okunnighet”.131 När artikeln vidare 

analyserats i sin kontext väcks förståelsen om att citatet menar att kvinnor och dess starka 

intelligens och kunskap ska övervinna männens okunnighet och deras själviskhet som 

utestängandet av kvinnan i politiken handlade om.132 Kvinnorna och kongressen beskrivs ofta 

som rolig och humoristisk, i en artikel anmärker journalisten på att: ”Man har velat frånkänna 

kvinnorna humor – denna var liksom logiken en uteslutande manlig egenskap.” 133 

Journalisten menar att en genom att lyssna på ledarna övertygas att det påståendet är fel. Den 

ryska ledaren Rosika Schwimmer påpekar under ett tal att kvinnorna måste börja vara mindre 

undfallande och tålmodiga.134 Män som omnämns i artiklarna omnämns vid civilstånd och 

titel, en kort artikel finns med om det manliga internationella förbundet för kvinnlig 

rösträtt.135  

6.8	  Hertha	  1921	  
År 1913 bytte som sagt Dagny namn till Hertha. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 

januari till december 1921 vilket genererar i tio tidskrifter och sex artiklar angående den 

kvinnliga rösträtten. Tidningen syftar till att upplysa dess läsare om rösträtten, det första valet 

och den pågående kvinnokampen på nationella plan, även andra kongresser och arbeten där 

kvinnor medverkar lyfts i artiklarna. Inför valet publiceras tre artiklar där journalisterna 

vädjar till kvinnorna att ta sitt medborgarrättsliga ansvar och rösta. I artikeln ”Medborgarrätt – 

Medborgaransvar” skriver journalisten Hilda Borelius om att rösträtten var kvinnokampens 

medel för att ta och få ett större ansvar i samhället och inte ett mål. Hon menar att rösträtten 

Kan betyda något stort om kvinnorna tar det på allvar men: ”Om vi äro för små, är det intet 

stort som sker, blott en formalitet som avgöres.”136 Hon ifrågasätter vad kvinnornas inträde 

till politiken kommer att innebära, och att ett stort ansvar ligger på Sveriges kvinnor som: 

”måste, under varje teoretisk och teknisk förkovran, som hon söker tillägna sig, dock framför 

allt behålla – eller förvärva – en klar blick för det mänskliga, för människan, för 

mänskligheten.”137 Tiden innan valet beskrivs som en besinningarnas tid, där kvinnorna ska ta 

                                                
130	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270-‐271.	  
131	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270.	  
132	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270.	  
133	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270.	  
134	  Dagny,	  29	  juni	  1911	  s.	  306.	  
135	  Dagny,	  22	  juni	  1911	  s.	  299.	  
136	  Hertha,	  mars	  1921	  s.	  33.	  
137	  Hertha,	  mars	  1921	  s.	  36.	  
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sig tid att tänka kring sina medborgerliga rättigheter.138  I artikeln I växandets tid poängterar 

journalisten att: ”kvinnorna icke längre äro en avskild, omyndig och ansvarig del av 

folket”.139  

 

I artikeln ”Valen och de första” ges en redogörelse av de fem nyinvalda kvinnliga 

representanterna till 1922 års riksdag: Kerstin Hesselgren, som genom lottdragning fick äran 

att som ensam kvinna ta plats i första kammaren. Elisabeth Tamm, Agda Östlund, Bertha 

Wellin och Nelly Thüring invaldes i andra kammaren. Syftet med texten är att informera 

läsarna kort om de nyinvalda kvinnorna. Artikeln i sig ger intrycket av saklighet, redogörelse 

och presentation, ingen betoning läggs på kvinnornas utseende eller kvinnlighet, mer än att de 

vid enstaka tillfällen omnämns som kvinnor. Det läggs heller ingen värdering i kvinnornas 

civilstånd och när kvinnorna omnämns nämns de endast vid namn utan pronomen. Däremot 

redogörs partitillhörighet och tidigare erfarenheter, båda politiskt sätt och rent arbetsmässigt. 

Ett påstående infinner sig i artikeln, det handlar om att ”vi” (alla röstberättigade kvinnor som 

deltagit i det första valet) har begått sitt första val och att det ingenstans påvisades med 

likgiltighet inför kvinnors nya rättigheter. En uppmaning till alla kvinnor görs i och med att 

det nu blev realitet att kvinnor hade en jämbördig ställning inom samhällspåverkan som 

männen, och det är att de själva delta i valet och därigenom visa och framkalla en 

självständighetskänsla som påvisar styrka och utveckling.140 Herthas uppfattning av valet var 

att det inte gavs några tecken på att det var något märkvärdigt som hände och menar att 

kvinnornas deltagande infann sig naturligt på ett stillsamt sätt. Journalisten hävdar även att 

kvinnorna utgjorde en god procent vid sida om männen.141 Inga bilder eller illustrationer 

publicerades i någon av artiklarna. 

  

                                                
138	  Hertha,	  juni	  1911	  s.	  81-‐812.	  
139	  Hertha,	  september	  1911	  s.	  98.	  
140	  Hertha,	  oktober	  1921	  s.	  113-‐114.	  
141	  Hertha,	  oktober	  1921	  s.	  113.	  
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7.	  Analyserande	  diskussion	  och	  slutsatser	  
I kapitlet kommer resultatet tolkas utifrån den valda teorin med hjälp av forskningsläget för 

att besvara frågeställningen. Syftet var att spåra genusfabler i tidskrifter och tidningar för att 

se hur de kan ha etablerats i samhället och påverkat den kvinnliga rösträttens frammarsch. Det 

var även att se huruvida den språkliga dimensionen kring kvinnan som ett politiskt subjekt 

ändrade sig med tiden. Två utgångspunkter utgör det teoretiska ramverket för 

undersökningen. Dessa handlar om att våra föreställningar om kön är historiskt och kulturellt 

förankrade och därmed beroende av tid, plats och sammanhang. Samt att det är i språk som 

dessa föreställningar om genus både återspeglas och skapas. Undersökningens metodik har 

förankrats i de teoretiska begreppen genus och normalitet.  

7.1	  Analys	  och	  diskussion	  
Björkenlid framställer hur LKPR utnyttjade pressen genom att skicka in notiser och artiklar 

till lokaltidningar. Han skriver även om deras egna organ Rösträtt för kvinnor och hur det 

hjälpte dem att nå ut i samhället och därmed ändra på diskursen kring kvinnan som politiskt 

subjekt.142 Han problematiserar inte det sätt som tidningar och tidskrifter skildrade kvinnorna 

på. Om tidningar och tidskrifter publicerade rösträttskvinnornas notiser och artiklar gavs dem 

såklart ett positivt uttryck i tidningar. Men samma tidning som uttryckt sig positivt om 

kvinnlig rösträtt kunde senare ge sken om en negativ bild av kvinnorna. Genom att analysera 

kontext och språk ges andra underliggande uppfattningar än att endast stirra sig blind på det 

faktum att pressen användes. För att se hur genusdiskursen kring kvinnan påverkades av 

tidningar är det minst lika viktigt att se hur tidningarna framställde kvinnlig rösträtt ur sin 

kontext.  

 

När jag analyserat tidningar och tidskrifter för att se efter normen gällande manligt och 

kvinnligt i förhållande till politik har jag upptäckt att normen av genus framkommer i 

beskrivningar av rösträttskvinnor som politiska subjekt. I analysen har jag ytterligare 

uppmärksammat att kvinnorna gång på gång skildrades med egenskaper som direkt kan 

kopplas till kvinnlighet, exempelvis husmoderlig och hustrulig. I första hand beskrivs 

kvinnornas ”kvinnliga” inre och yttre egenskaper för att sedan beskriva deras kvalitéer som 

politiska aktörer. Dock skiftar framställningen av kvinnan som politisk aktör något 

tidningarna och årtalen emellan. 

 

                                                
142	  Björkenlid,	  1982	  s.	  148-‐149.	  
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7.1.1	  Hur	  beskrivs	  kvinnorna	  och	  hur	  ändras	  normen?	  
När kvinnorna beskrivs för att framstå som politiskt relevanta används ord som kunnig, 

målmedveten och intelligent. Jag tolkar det som att dessa ord beskriver normen kring en 

politiker och att de används i övertygande syfte. För att bevisa att en kvinna också kunde ha 

dessa egenskaper och därmed platsa på den politiska arenan. Rönnbäck skriver om att 

kvinnorna ständigt var tvungna att bevisa sina kunskaper, och att det visar på ett strukturellt 

underläge mot männen vilket i sin tur utgör normen för vad som ansågs vara normalt inom 

politiken.143 Då kvinnorna redan låg i detta strukturella underläge var de tvungna att ständigt 

visa sina politiska och strukturella förmågor för att övertyga männen. Samtidigt ville de inte 

tappa värdigheten i att vara kvinna, de ”kvinnliga egenskaperna” var ett av argumenten till 

varför kvinnor behövdes inom politiken. De var även rädda att inte bli tagna på allvar om 

deras kvinnlighet inte var tillräckligt tydlig.144 Något som var vanligt förekommande i 

tidskrifterna var att kvinnorna ofta beskrevs med politiskt relevanta egenskaper i relation till 

kvinno-typiska egenskaper. Antagligen för att väga upp det faktum att de var medvetna att de 

bröt mot samhällets rådande normer. Om det var ett medvetet val att genom språket 

sammanväva kvinnliga och manliga egenskaper för att förskjuta rådande genusnormer vet jag 

inte. Men troligtvis har det haft en stor betydelse för både rösträttsprocessen och för den 

norm- och genusprocess som ständigt pågår i samhället. Hade inte kvinnorna behövt integrera 

”kvinnliga” och ”manliga” egenskaper med varandra så hade det troligen varit ett större 

problem nu och våra nuvarande genusrelationer hade säkerligen sett annorlunda ut. Dessa 

observationer understödjer båda utgångspunkterna för min teori, att normer formas av tid och 

rum och att dessa normer formas och återspeglas av språk.  

 

Genom de undersökta perioderna går kvinnorna allt mer från att beskrivas som ”kvinnor” år 

1911 med mer fokus på deras egenskaper och utseende, till att år 1921 presenteras som 

politiska subjekt med mindre fokus på kvinnlighet. I artiklarna om de nyinvalda 

riksdagskvinnorna ligger fokus på tidigare erfarenheter, utbildning och så vidare, istället för 

att beskriva dem utifrån kvinnliga egenskaper. När kvinnornas egenskaper och utseende 

beskrivs är det i samband med beskrivningen av kvinnor som deltog under valdagen. Men i 

skildringen av kvinnliga politiker sker det på ungefär samma sätt som männen. Det som 

skiljer framställningen åt är att kvinnorna stundtals under 1921 fortfarande benämns vid 

civilstånd innan titel vilket var ovanligt förekommande vid beskrivningen av män. Att de 

                                                
143	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  145.	  
144	  Florin,	  2001	  s.	  152.	  
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fortfarande beskrivs med civilstånd före titel visar på att en gift kvinna fortfarande kunde ses 

som mannens tillhörighet. Jag tolkar de skilda uttryckssätten av kvinnor i relation till politik 

som att när diskussionen huruvida kvinnor var lämpliga inom politik pågick så krävdes ett 

slags övertygande om att kvinnlighet och politik var två företeelser som kunde höra samman. 

För att övertyga samhället framställdes kvinnorna med både politiskt lämpliga och kvinnliga 

egenskaper. När kvinnorna sedan hade fått ett politiskt erkännande behövdes inte längre 

artiklarna präglas av den sortens övertalande. Men än idag tvingas kvinnor på 

mansdominerade arenor att övertyga om deras kunskaper för att få förtroende. Detta 

övertygande handlar dock inte om att sammanväva kvinnlighet med kunnighet. 

 

Rösträttskvinnornas mål var att ändra språket om kvinnor och få dem att bli politiska subjekt 

genom att skapa en ny diskurs om kvinnan. Florin skriver om vikten av att behålla 

kvinnligheten och att användandet av vackra, kvinnliga kläder var en del av deras agitation 

för att de skulle bli tagna på allvar.145 I tidskrifterna under 1911 framgår det att de ofta 

hänvisade till kvinnornas kvinnlighet genom att beskriva just klädsel och kvinnliga drag både 

gällande egenskaper, kunskaper och utseendemässigt. Florin hävdar även att 

rösträttskvinnorna inte trotsade samhällets könsordning.146 I beskrivningar av kvinnorna i 

tidskrifter målas de dock stundtals upp med ord som kan tolkas som både manliga och 

kvinnliga, tillexempel beskrivs Anna Shaw som manlig i ett positivt syfte vid ett tillfälle och 

en annan gång ger de belägg för kvinnornas humoristiska förmågor som de själva säger är 

manliga egenskaper.147 Detta säger emot Florins tes om att de inte hade som taktik att sudda 

ut befintliga genusstreck eller att trotsa samhällets könsordning. Då de i sina egna tidskrifter 

vid ett par tillfällen beskriver stora ledare på ett normbrytande sätt. Eftersom kvinnorna med 

stor sannolikhet visste hur normbrytande de var tolkar jag det som att de i deras tidskrifter 

stundtals försökte tona ner det som var normbrytande genom att höja det normativa. 

Exempelvis i beskrivningar av ledare eller politiska tal som hållits av kvinnor 1911, vilket var 

okvinnligt, läggs ofta extra betoning på deras kvinnliga egenskaper och deras intressen för 

sociala och humanitära frågor vilka på den tiden ansågs vara kvinnliga intressen. Jag tolkar 

det som att journalisterna för kvinnotidskrifterna ger kvinnan en ny kollektiv identitet genom 

att beskriva dem med könstypiska termer för både män och kvinnor. Detta kan således tolkas 

som en del av rösträttskvinnornas strategi att ändra på diskursen om kvinnan utan att för den 

sakens skull vara allt för normbrytande i könsordningen. För att återkoppla till Rönnbäcks 
                                                
145	  Florin,	  2001	  s.	  152.	  
146	  Florin,	  2001	  s.	  309-‐311.	  
147	  Exempel:	  Dagny,	  8	  juni	  1911	  s.	  270-‐271.	  
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triangeldrama, vilket jag beskrev i avsnittet om tidigare forskning, vill jag här påvisa 

journalistikens och språkets roll för förskjutandet av genusgränserna i politiken. Rönnbäck 

menar att rösträttskampen var ett triangeldrama mellan staten, männen och rösträttskvinnorna. 

Under min tidigare forskning nämner jag även Engströms forskning som handlar om att 

journalistik bidrar till vår uppfattning om kön och genus. Med min analys av resultatet av hur 

kvinnorna formas till politiska subjekt vill jag återigen hävda att samhällets uppfattning om 

genus var minst lika viktig för införandet av en ny lagstiftning. Hade inte tidningar och 

tidskrifter hjälpt kvinnorna att framställa dem som politiska subjekt hade det vart svårare för 

dem att accepteras som det både i samhället och inom de politiska arenorna. 

7.1.2	  Rösträttskongressen	  1911	  
När LKPR anordnade rösträttskongressen 1911 var hela tillställningen normbrytande i sig av 

flera orsaker. Dels för att det handlade om politik i relation till kvinnor och dels för att det var 

en organiserad tillställning av och för kvinnor. Anordnandet av kongressen, 

rösträttskvinnornas existens och rapporteringen av detta i tidningar och tidskrift ledde till 

misslyckande i upprätthållande av rådande normer. Även om kvinnor inte fick rösträtt på en 

gång tack vare kongressen borde tidningarnas positiva rapporteringar om kongressen lett till 

nyfikenhet (och säkerligen frustration) vilket är en del av den normbrytande processen som 

Butler syftar till.148 Ytterligare ett exempel på hur genus formas av tid och rum och hur den 

kvinnliga rösträttskampen och publicitet i tidningar bidrog förskjutandet av genusnormer. 

Tack vare att kongressen bedömdes med ett övervägande positivt intryck av både Arbetet och 

DN fick även folk som inte prenumererade på kvinnotidskrifter en inblick i kvinnokampen, 

således blev allmänheten upplyst om kvinnornas organisatoriska och politiska kunskaper. Den 

normativa synen som fanns på kvinnor under kongressen är att kvinnorna och kongressen 

skildras som något udda och speciell. Men i de tidningar jag undersökt upprätthålls ändå deras 

kvinnliga identitet. Jag vill poängtera att om jag hade undersökt en konservativ eller annan 

borgerlig tidning hade säkerligen bilden varit annorlunda. Detta antagande bygger jag på då 

Rönnbäck publicerat delar av en artikel ur Stockholms Dagblad (konservativ i början av 

1900-talet149) där kongressen kallas för Stockholms Blodbad och rösträttskvinnorna illustreras 

som manshatare.150 

                                                
148	  Butler,	  1999	  s.	  50.	  
149	  	  Ivar	  Andersson,	  Nationalencyklopedin,	  Svenska	  Dagbladet.	  
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-‐dagbladet	  (hämtad	  2017-‐02-‐10).	  
150	  Rönnbäck,	  2004	  s.	  101.	  	  
	  	  	  	  	  	  Bilaga,	  bild	  1.	  	  
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7.1.3	  Valet	  1921	  
Det som av tidningarna kan utläsas som norm för ett kvinnligt politiskt deltagande 1921 är att 

de ska intressera sig för de sociala och humanitära frågorna. Detta visar sig i både DN och 

Arbetet då de i liberalernas och socialdemokraternas valkampanjer som är riktade mot 

kvinnorna. De kvinnor som deltog i valet framställdes ofta som livliga och innan valet fick 

jag intrycket av att journalisterna hade en viss oro. Oron som visade sig i tidskrifterna var 

misstanken om att kvinnor inte skulle utge ett så stort valdeltagande som de hoppats på. Det 

hade kunnat visa sig som ett nederlag då deras kampanjer ständigt handlat om att påvisa deras 

politiska intresse och att det var likvärdigt med männens. Den oron som kan utläsas av DN 

och Arbetet var att kvinnorna inte skulle veta vad de skulle rösta på, att de inte hade satt sig in 

i politiken tillräckligt och därav skulle rösta som sin man. I varken Idun eller Hertha 

rapporterade dem om själva valdagen men dagen uppmärksammades i DN och Arbetet. I DNs 

beskrivning av hur valet gick till framstår kvinnorna som osäkra väljare och en får känslan av 

att journalisten vill driva med kvinnorna. Känslan infinner sig mest på grund av de bilder som 

publicerats där kvinnorna ser förvirrade ut, samtidigt som de begränsas av sin kvinnlighet 

(kläder och okunskap) att kunna rösta på egen hand.151 Det vore intressant att i en vidare 

undersökning jämföra hur rapporteringen kring kvinnornas första val såg ut i tidningar med 

hur rapporteringen såg ut i samband med det första valet då män hade lika rösträtt. Om 

arbetarklassen som tidigare ansetts vara olämpliga för svensk politik också skildrades genom 

illustrationer och text som förvirrade och okunniga.  

 

Vid valet 1921 fick de kvinnliga politikerna mer uppmärksamhet än vad de nyinvalda männen 

fick, och i tidningar och tidskrifter möts en av rubriker som ”Sveriges första kvinnliga 

senator”.152 Generellt för tidningarna var att det inte lades någon större värdering deras 

kvinnliga egenskaper, det var mest ett konstaterande om att de var Sveriges första kvinnliga 

politiker. De kvinnor som valts in till riksdagen blir dessutom tillägnade mer artiklar än de 

manliga politikerna. Men eftersom att normen för politiker var att vara man, och kvinnor i 

politiken var en ny företeelse är det inte så märkligt att de uppmärksammar det så. Om vi hade 

fått en kvinnlig statsminister i Sverige idag hade pressen med stor sannolikhet 

uppmärksammat det på ett annat sätt än när en manlig statsminister träder in. Eller när Barack 

Obama inträdde som USAs första mörkhyade president. Då presenterades han med sin 

hudfärg i exempelvis expressens artikel från 2008, då tidigare presidenter har varit vita 

                                                
151	  Bilaga,	  bild	  2,	  3,	  4	  och	  5.	  
152	  Arbetet	  13	  september	  1921	  s.	  4.	  
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män.153 Så det faktum att tidningarna valde att rubricera som de gjorde är inte av större vikt 

för denna undersökning. I kvinnotidskrifterna lades däremot mer värdering i att Sverige fått in 

kvinnor i riksdagen, exempelvis när Wägner hävdar i en artikel i Idun att Hesselgren kommer 

vara kvinnorna till gagn genom att äntligen ha fått en representant i riksdagen som kommer 

stå för deras åsikter.154 Innan jag gjorde undersökningen trodde jag dock att tidningarna skulle 

bjuda på fler artiklar som redogjorde mer för vad kvinnornas deltagande kunde innebära för 

Sveriges framtid och kvinnor. 

7.2	  Slutsatser	  och	  vidare	  forskning	  
Den språkliga dimensionen av kvinnor har analyserats av två skäl: för att ta reda på hur 

kvinnor skildrades som politiska subjekt under 1911 och 1921 och hur detta kan ha påverkat 

uppfattningar kring genus och norm. I undersökningen kom jag fram till att kvinnornas 

politiska intressen och åstadkomanden oftare hamnade i skymundan på grund av deras kön år 

1911 än 1921. Men att det under 1921 fortfarande lades mer vikt vid det faktum kvinnorna 

var kvinnor än att männen var män. Sedermera har jag undersökt hur kvinnorna genom 

tidskrifter försökt att tona ner det faktum att de var normbrytande. Undersökningen 

resulterades i att kvinnorna ofta beskriver sina kvinnliga egenskaper i relation till deras 

politiska relevans för att ge läsaren intrycket att kvinnlighet och politik hör samman. Dessa 

företeelser var mer förekommande i tidskrifter än tidningar och tolkas som att denna 

sammanslutning av kvinnlighet och politik var en del av kvinnornas maktmedel för att få 

rösträtt.   

 

För att gå vidare med denna undersökning vore det intressant att undersöka hur de första 

riksdagskvinnorna och de första kvinnliga statsråden skildrades i tidningar. Detta hade kunnat 

göras ur ett förändringsperspektiv med denna undersökning som bas för hur kvinnor 

skildrades innan de fått politiska rättigheter. Sedan skulle en analys av perioderna 1921-1922, 

1947-1954 och 1976 ske för att se hur rapporteringen av nya tillsatta kvinnliga politiker 

uppmärksammades i press. I denna undersökning hade det varit intressant att se om 

kvinnornas politiska frågor hamnade i skymundan på grund av deras kön. Det vill säga se om 

rapporteringen av kvinnorna handlade om dem som kvinnor eller om deras politiska 

ansträngning. 

 

                                                
153	  	  Exempel:	  Karin	  Skogh	  
http://www.expressen.se/nyheter/barack-‐obama-‐-‐-‐usas-‐forste-‐fargade-‐president/	  (Hämtad020217).	  
154	  Idun,	  2	  oktober	  1921	  s.	  921.	  
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8.	  Didaktisk	  reflektion	  
Genom feministiska forskningsstudier i historia synliggörs en genre som annars fått en 

undanskymd plats i historieskrivningen. De normer och värderingar som florerat i samhället 

är bidragande faktorer till det tomrum som kvinnors historia bildar. I skolans övergripande 

mål och värdegrund framgår det att skolan ska gestalta och förmedla alla människors lika 

värde och jämställdhet mellan kvinnor och män.155 Tyvärr är det svårt som lärare att alla 

gånger uppnå det målet då historieskrivningen till majoritet berör män, speciellt om läraren 

inte sträcker sig längre än läroboken. I Att spegla världen (2011) problematiserar Britt-Marie 

Berge det faktum att huvudtendensen för läromedel är att män framställs som modiga 

gestalter som påverkat samhället genom krig, våld och demokratiseringsprocesser. Medan 

kvinnor nämns ytterst sällan och då som passiva i samband med det sociala livet, ofta på ett 

pliktskyldigt sätt och gärna på en egen sida eller inrutat vid sidan om texten. Inte ens i 

kapitlen om folkrörelser ges kvinnorörelsen ett stort utrymme.156 Enligt professor Mats Greiff 

är en jämställd historieundervisning nödvändig för att inte exkludera elever i sin 

undervisning. Greiff hävdar i sin avhandling Att synliggöra det som osynliggjorts (2001) att 

om det läromedel som finns på skolan en jobbar på inte utgör ett jämställt innehåll är det 

lärarens plikt att fylla de luckor där kvinnors historia lyser med sin frånvaro.157 

 

När kvinnor och deras arbete i krigs/kristider och kamp för rättvisa villkor genom tiden 

osynliggörs i de läromedel elever möter blir det svårt för flickor att känna sig inkluderade. Det 

blir dessutom svårt för dem att identifiera sig som en historiskt sett betydelsefull grupp.158 

Generellt så är kvinnor mindre representerade på många offentliga arenor, exempelvis: TV, 

film, barnböcker och historieböcker. Att tjejer ständigt utgör en minoritet av aktörer och 

framträdande personer i offentligheten kan i sin tur leda till att tjejer tror att det är den lilla 

plats som de har rätt till att ta i samhället. Därför måste vi lärare integrera mer kvinnor i 

historieämnet och sträva efter ett mångfaldigt och jämställt material. Jag vill även poängtera 

att det inte bara är kvinnor som måste integreras i historieämnet, utan allas historia.  

 

Genom att utgå från det material jag åstadkommit med denna undersökning ger jag eleverna 

chansen att använda sig av ett: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

                                                
155	  Skolans	  Värdegrund	  	  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund	  (hämtad	  280116).	  
156	  Ammert,	  Niklas	  (red.),	  Att	  spegla	  världen:	  läromedelsstudier	  i	  teori	  och	  praktik,	  1.	  uppl.,	  Studentlitteratur,	  Lund,	  2011	  s.	  165.	  
157	  Greiff,	  Mats.	  Att	  synliggöra	  det	  som	  osynliggjorts.	  Nya	  perspektiv	  inom	  ett	  ämne.	  Exemplet	  kvinnor,	  genus	  och	  historia.	  Lärarutbildningens	  
reprocentral,	  Malmö	  högskola,	  2001.	  s.	  102-‐104. 
158	  Ammert,	  2011	  s.	  170.	  
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konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller 

andras situation.”159 Vilken är ett av målen för historia på gymnasiet. Materialet kan användas 

i flera syften, dels i undervisningen om demokratiseringsprocesser och folkrörelser. Eftersom 

undersökningen är gjord ur ett genusperspektiv har jag dessutom fått kunskaper i hur normer 

och värderingar ständigt skapas i samhället. På så vis kan mina nyfunna kunskaper ge 

eleverna förståelse om hur kvinnor genom tiderna utmanat normer i samhället och på så vis är 

på väg att ta sig ur den undertryckta roll kvinnor haft genom tiderna.  

                                                
159	  Läroplan,	  examensmål	  och	  gymnasiegemensamma	  ämnen	  för	  gymnasieskola	  2011,	  Skolverket,	  Stockholm,	  s.	  68	  2011	  .	  
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