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Abstract 

The objective with this paper has been to examine the opinion about the female suffrage in two 

local newspapers around 1918–1921 in Växjö. The newspaper was Nya Växjöbladet and 

Smålandsposten. The pick of the newspapers was made for the local connection and its political 

belonging which was liberal and conservative. As method has been used a qualitative text 

analysis. The articles were scanned for words associated with female suffrage. These are 

woman, female and female suffrage (kvinnor, kvinnlig, kvinnlig rösträtt). Via these words 

adequate articles has been picked and analysed from a political citizen perspective. Key words 

based on the theory have been status, internship and social benefits. 

 The results show that opinions appeared in the newspapers confirm previous 

studies that the conservative newspaper harboured more negative approach to the female 

suffrage and the liberal newspaper more positive approach. 

 

Keywords: woman, female, female suffrage, citizenship  
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1. Inledning 
 

Så är kvinnornas fulla medborgarrätt nu en verklighet och icke längre blott en framtidsdröm. Även 

här har det visat sig, att trägen vinner, och att sagan sanning blev en gång. Riksdagen och k. m:t ha 

båda sagt, att vägen för kvinnorna numera är öppen icke blott till de politiska valurnorna utan ända 

ini riksdagen.1 

 

Citatet är hämtat från Nya Växjöbladet och stod i tidningen dagarna efter att det blivit klart i 

riksdagen att kvinnorna hade fått samma rösträtt som männen 1921. Vägen dit hade varit lång 

och kantats av framgångar följt av motgångar, medhåll och motstånd för kvinnornas 

rösträttsfråga och politiska medborgarskap. 

Kvinnorna i Sverige hade hittills inte varit fullvärdiga medborgare. Idag är begreppet 

medborgarskap i Sverige självklart omfattande både män och kvinnor på lika villkor. I 

regeringsformen som är reglerande grundlag står skrivet: ”Rösträtt vid val till riksdagen har 

varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.”2 

Som det inledande citatet ovan antyder har det inte alltid varit så. Under de två första 

decennierna på 1900-talet, då den kvinnliga kampen för rösträtten pågick som livligast, var det 

riksdagsordningen från 1866 som var den konstituerande grundlagen: ”Valrätt tillkommer en 

hvar välfrejdad svensk man från och med kalenderåret näst efter det, hvarunder han uppnått 

tjugofyra års ålder [...].3 Visserligen används inte medborgarskapsbegreppet, men det är bara 

för männen som lagen är skriven. 

 Citaten från tidningen, nuvarande och dåvarande grundlag är ett försök att närma 

mig det för uppsatsen tänkta syftet. Min avsikt är att undersöka åsikter om den kvinnliga 

rösträtten med utgångspunkt från två lokala tidningar i Kronobergs. Vid tiden för 

rösträttskampen hade tidningar väldigt liten konkurrens om medieutrymmet och var mer 

betydelsefulla för bildandet av människors åsikter och opinioner i samhället än vad de är idag.4 

Det är av intresse att undersöka två dominerande lokala tidningars rapportering om denna 

demokratifråga, då åsikter i tidningarna hade stor betydelse för människors opinioner.  

Rösträttskampen som är en del i demokratiseringsprocessen kan delas upp i en kvinnlig 

och en manlig historia. Den manliga tar fart under 1890-talet och mynnar ut i rösträttsreformen 

                                                            
1Nya Växjöbladet 5/2 1921, s. 5 
2SFS 1974:152, Kungörelse om beslutad ny regeringsform 
3Sterzel, Fredrik (1966), s. 38, Riksdagsordningen 1866–1966. 
4Hofman, Martina von Baltenau, Israelsson Monika och Kärnstrand Moa, (2004), Rösträtten och pressen 1910–
1920, Presshistorisk årsbok 2004, Sockholm: Elanders Gotab 
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1907–1909, då man brukar tala om att allmän rösträtt för män införs i valen till andra 

kammaren. 5  Kvinnornas stora kamp börjar 1902 och avslutas 1921 då rösträttsreformen 

slutligen går igenom. För min undersökning är åren 1918–1921 i fokus då det var då som de 

politiska besluten röstades igenom och kampen om politiska rättigheter vanns.  Det var en kamp 

för rösträtt som genomfördes men också en kamp för valbarhet. Tillsammans utgör dessa båda 

grunderna till medborgarskap, eller närmare bestämt ett politiskt medborgarskap. Det handlar 

om vilken ställning i samhället som individer eller grupper har, det vill säga vilka rättigheter 

som finns, deras status som medborgare. Men också om praktik, hur denna status förvaltas 

genom deltagande i politiken och i vilken mån individer eller grupper kan anses vara delaktiga 

genom att bidra till samhällsnyttan; sammanfattat det som gruppen eller individen gör eller 

förväntas göra.6 För att få tillgång till praktiken var rätten till valbarheten avgörande.  

Motståndet mot att stora delar av befolkningen skulle hållas utanför medborgarskapet 

var inte unik. I det som kallas demokratins vagga, i det antika Grekland från stora tänkare som 

Platon och Aristoteles fanns det en uttalad skepsis mot att ge stora grupper av människor 

tillgång till makt genom medborgarskap. Medborgarskapet var medfött men bara för fria män 

som härstammade från de olika stadsstaterna. Fattigdom och okunnighet var egenskaper som 

ansågs ge dåliga förutsättningar för medborgarskap. 7 Under rösträttskamperna i Sverige fanns 

liknande argument för att hålla grupper av befolkningen utanför medborgarskapet. Forskaren 

Josefin Rönnbäck skriver att demokratiseringsprocessen handlade bland annat om att dra upp 

gränslinjer för vilka som kunde anförtros politisk makt i form av rösträtt och valbarhet. 8 I denna 

kamp ställdes ibland ”män mot män, män mot kvinnor, parlament mot kungahus, kammare mot 

kammare, eliten mot folket.”9 

 

1.1. Syfte 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vilka åsikter om kvinnlig rösträtt och kvinnligt 

medborgarskap som två lokala tidningar utgivna i Växjö hade i sin rapportering under åren 

1918–1921. För att precisera undersökningen har jag formulerat två frågeställningar.  

                                                            
5Möller, Tommy (2015), s. 60ff, Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år. Lund: 
Studentlitteratur AB 
6Björk Gunnela (1999), s. 14, Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i 
Örebro 1900–1950, Lund: Arkiv förlag 
7Dahl, Robert A. (2005) s.28, Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront 
8Rönnbäck Josefin (2004), s.12,15, 33, 42ff, Politikens genusgränser. Stockholm: Bokförlaget Atlas 
9Rönnbäck Josefin (2004), s.12 
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1.2. Frågeställningar 
Vilka åsikter om den kvinnliga rösträtten förmedlade Smålandsposten och Nya Växjöbladet till 

sina läsare och skiljer sig de båda tidningarnas åsikter åt beträffande kvinnornas rösträtt och 

deras politiska medborgarskap? 

Hur skildras det politiska medborgarskapet för kvinnor beträffande deras status, praktik och 

samhällsnytta i Smålandsposten och Nya Växjöbladet? 

1.3. Tidigare forskning 
Det forskningsläge som är aktuellt att redogöra för rör några olika områden. För det första gäller 

det forskning som är gjord om tidningars åsikter om rösträtten, med betoning på den kvinnliga 

rösträtten. För det andra är det forskning som handlar om den kvinnliga rösträttskampen kopplat 

till medborgarskapsbegreppet, främst det politiska medborgarskapet som då betonar kvinnans 

rätt till uppnådd rösträttsstatus och som praktiserande politisk medborgare. Forskning som rör 

rättigheter och skyldigheter kopplat till medborgarskapet är också av intresse för 

undersökningen. 

Tidigare forskning som tar upp lokaltidningars åsikter om den kvinnliga rösträtten som 

jag har hittat är fåtalig. I avhandlingen Umeå-pressen 1917–1922. En studie i lokal press (1977) 

har Ann-Maria Ullsten studerat tre lokala tidningar i Umeå. Hon undersöker och jämför 

tidningarnas åsikter om utrikes- och försvarspolitik, rösträtt och nykterhet. Alla tre tidningarna 

analyseras efter sin politiska- och ideologiska tillhörighet vilka är konservatismen, socialismen 

och liberalismen.10 

I samtliga analyser av tidningarnas åsikter om rösträtten menar Ullsten att tidningarna 

följer sina ideologier. Den konservativa Umebladet var mot allmän och lika rösträtt och Ullsten 

sammanfattar dess syn: ” […] över folket står riket. Människorna har olika värde för 

samhället.”11 Tidningen censurerar inte att den är konservativ och Ullsten drar paralleller till 

den konservativa organismteorin som betonar staten som en enhet där de styrande klasserna är 

hjärnan och övrigt folk dess lemmar med olika värde. Dessa måste rätta sig efter statsviljan. 

Enligt Ullsten var organismteorin ett vapen mot demokratin. Hon skriver att mot den kvinnliga 

rösträtten använder tidningen argument som att den dubbelt så stora väljarkåren bestående av 

kvinnor är politiskt okunnig och skulle därmed kunna skada politiken samt att oroligheterna i 

samhället måste lugna sig innan reformen kan bli aktuell.12 

                                                            
10Ullsten, Ann-Maria (1977), Umeå-pressen 1917–1922. En studie i lokalpress. Umeå 
11Ullsten, Ann-Maria (1977), s. 72 
12Ullsten, Ann-Maria (1977), s. 55f 
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Den liberala tidningen Västerbotten-Kuriren var för allmän och lika rösträtt och 

värnade om de mindre och svagare gruppernas rätt att bli fullvärdiga medborgare. Tidningen 

tycker att det är människan och inte pengarna som skall bestämma politiken, med hänsyn till 

den 40-gradiga skalans vara eller inte vara. Beträffande den kvinnliga rösträtten påpekar Ullsten 

att tidningen anför ideologiska argument för dess genomförande. Även kvinnorna är 

medborgare och utför medborgerliga skyldigheter och skall då också ha rättigheter.13 

Västerbottens Folkblad var Socialdemokratisk och förespråkade allmän och lika 

rösträtt, då den trodde att socialismen skulle kunna slå igenom med parlamentariska metoder 

efter att allmän och lika rösträtt införts. Om inte så förespråkade den revolution som väg mot 

socialism. Frågan om den kvinnliga rösträtten diskuterades enligt Ullsten knappast 

överhuvudtaget.14 

I den korta uppsatsen Debatten om den ”lilla” rösträttsfrågan – en analys av 

riksdagsdebatten 1884–1921 om kvinnors rösträtt (2003) kartlägger Lenita Freidenvall de 

argument som förekom för och emot kvinnliga rösträtten i riksdagen från den första motionen 

om kvinnlig rösträtt tills genomförandet 1921. Vidare försöker hon kartlägga vilka 

uppfattningar om kvinnor som dessa argument grundade sig i. Hennes resultat visar att i början 

hävdade förespråkarna att kvinnor som var ekonomiskt likställda med männen skulle få rösträtt. 

Freidenvall kallar det en likhetsideologi. Rösträttsmotståndarna förlöjligade kvinnorna och såg 

dem som icke politiskt dugliga. Med tiden ändrade debatten karaktär och vid sekelskiftet och 

därefter kallar hon debatten för skillnadsideologisk, där kvinnor och mäns olika roller inom 

samhället lyfts fram. Rösträttsförespråkarna menar att kvinnornas goda kunskaper och långa 

tradition inom det sociala området bör komma till nytta även i det politiska livet. Motståndarna 

mot den kvinnliga rösträtten använder liknande argument men menar att kvinnornas goda 

resurser skall brukas i hemmen.15 

På detta sätt menar Freidenvall att det skapades ett medborgarskapsbegrepp för 

kvinnor som byggde på speciella villkor och inom särskilda intresseområden – sociala och 

omhändertagande - som kvinnorna förväntades uppfylla då de fick rösträtt och blev valbara. 

Om sådana förhållanden råder hävdar Freidenvall finns risken att kvinnor på grund av egna och 

andras förväntningar inte agerar eller vågar agera utanför dessa så kallade könsramar och att 

                                                            
13Ullsten, Ann-Maria (1977), s. 119ff 
14Ullsten, Ann-Maria (1977), s. 98ff 
15 Freidenvall, Lenita (2003), s. 24f, Debatten om den ”lilla” rösträttsfrågan – en analys av riksdagsdebatten 
1884–1921 om kvinnors rösträtt. Stockholm 
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kvinnor ses som en enhetlig grupp som alla skall agera på liknande sätt och hålla sig inom 

ramarna.16 

Om den kvinnliga rösträtten och kopplingen till medborgarskap har Gunnela Björk 

skrivit avhandlingen Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer 

i Örebro 1900–1950 (1999). I den gör hon en lokal studie över kvinnornas organisering och väg 

in i det politiska medborgarskapet på lokal nivå i Örebro. Syftet med avhandlingen är att 

undersöka de kvinnliga demokratisträvanden i samband med rösträttskampen och därefter, för 

att få förståelse för vad kvinnornas politiska medborgarskap innebar. Även om det är en lokal 

studie så gäller samma lagar och förutsättningar där som i övriga landet för kvinnorna, rösträtten 

och medborgarskapet, så hennes resonemang och slutsatser är intressanta som jämförelse för 

uppsatsen.17 

Rätten till politiskt medborgarskap var i slutet på 1800-talet och in i det nya seklet 

starkt knutet till att vara samhällsnyttig. Björk menar att det gick en bred skiljelinje beträffande 

nyttoinnehållet mellan kvinnor och män. Generellt och klassöverstigande hade männen sin 

största samhällsnytta i förvärvsarbetet och försvaret av nationen. Kvinnornas bidrag till 

samhällsnyttan var mer klassbunden. Arbetarkvinnorna skulle sköta omsorgen om familjen men 

samtidigt delta i försörjningen. För medelklasskvinnorna var omsorgen om familjen det 

viktigaste och inte vara förvärvsarbetande. Medelklassidealet blev dominerande och mynnade 

till slut ut i ett ideal gällande alla kvinnor att inte förvärvsarbeta utan vara en omsorgsfull hustru 

och mamma. Männens arena ansågs vara i offentligheten och kvinnornas i hemmen enligt 

Björk.18 Detta var förhållanden som rådde då kampen för den kvinnliga rösträtten pågick. 

Björk menar att kvinnorna under hela rösträttskampen försökte få status som politiska 

medborgare. De ville ta steget ut i offentligheten med samma villkor som männen. Grunden 

kom att byggas på tanken om den samhällsnyttige medborgaren, men inte med samma innehåll 

som för männen utan: ”Genom att koppla samman den sociala frågan med kvinnosaken 

utvidgade kvinnorna sina möjligheter att verka i det offentliga.” 19  Björk lyfter fram att 

kvinnornas begynnande status som politiska medborgare byggdes på tanken om kvinnan som 

en samhällsmoder och den nytta hon kunde göra på det sociala och omhändertagande området. 

På så sätt blev det kvinnliga politiska medborgarskapet beroende av annan samhällsnytta än 

                                                            
16Freidenvall, Lenita (2003), s. 24f 
17Björk Gunnela (1999) 
18Björk Gunnela (1999), s. 25, 292 
19Björk Gunnela (1999), 292 
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männens och Björk anser att detta delade medborgarskapet i en kvinnlig och en manlig sfär.20 

Detta resonemang liknar det som Freidenvall diskuterar i sin text. 

En annan forskare som har behandlat kvinnornas rösträttskamp med ett medborgerligt 

perspektiv är Josefin Rönnbäck. I avhandlingen Politikens genusgränser (2004) studerar hon 

den kvinnliga rösträttsrörelsen Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) som aktör för 

den kvinnliga rösträttskampen. Den övergripande frågeställningen var att undersöka politikens 

genusgränser och hur FKPR bröt mot dessa. 

Rönnbäck förklarar att FKPR hade tagit intryck av liberala medborgarskapstankar där 

individen stod i centrum och hävdade alla människors lika rätt till jämlikhet och att bli 

betraktade som självständiga människor. Enligt liberalismen var det personers duglighet som 

skulle vara avgörande för medborgarskapet, inte ekonomi, kön eller härkomst. FKPR använde 

de liberala idéerna som argument för att kräva en författningsändring som skulle vara 

könsneutral och ge samma medborgerliga rättigheter för kvinnor som för män.21 

Vidare menar Rönnbäck att FKPR argumenterade för både likheter och skillnader 

mellan kvinnor och män som motiv för rösträtten. Kvinnor som män förvärvsarbetade, betalade 

skatt, hade en svensk nationell identitet och en vilja att uttrycka sina åsikter. Men skillnaderna 

tillskrevs större vikt. Precis som Björk menar även Rönnbäck att kvinnorösträttsrörelsen - här 

företrädda av FKPR - anammade tankarna om den samhällsnyttiga modern som argument för 

det politiska medborgarskapet för kvinnorna. Som en liknelse beskrevs hemmet vara nationen 

och kvinnan den goda modern däri. Kvinnans stora - och från männen skilda - goda egenskaper 

och erfarenheter som omsorgsfull moder borde generera rösträtt och kunna fylla ett tomrum i 

offentligheten som inte männen fyllde. Skillnaden mot männen gjordes på så sätt betydelsefull. 

Kvinnorna gjordes genom dessa argument ofarliga mot männen och deras plats i offentligheten. 

FKPR ville inte att kvinnornas krav på rösträtt och valbarhet skulle hota männen utan istället 

söka en egen kvinnlig offentlig arena.22 

 

1.4. Teori   

1.4.1. Medborgarskap 
I uppsatsen skall tidningarnas åsikter om den kvinnliga rösträtten undersökas med hjälp utifrån 

demokratiteorier som behandlar medborgarskap med utgångspunkt från sociologen T. H. 

                                                            
20Björk Gunnela (1999), 25 
21Rönnbäck Josefin (2004), s.257 
22Rönnbäck Josefin (2004), s. 18 
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Marshall som under 1950-talet formulerade teorier som beskrev medborgarskapets utveckling. 

Enligt honom finns det tre tydligt urskiljbara typer av medborgarskap med koppling till 

rättigheter. Det första är det civila och personliga medborgarskapet som har att göra med 

yttrandefrihet, religionsfrihet, rätten till opartisk rättslig prövning, rätt att bestämma över sig 

själv och sin kropp. Det andra är det politiska medborgarskapet och utgörs i grunden av rösträtt 

och valbarhet till politiskt beslutfattande organ. Det tredje är det sociala medborgarskapet som 

gäller de sociala och ekonomiska tryggheter människor har i det samhälle som de lever i, till 

exempel sjukvård, pensioner, bostäder och utbildning.  Medborgarskapstyperna bygger på 

varandra där det civila utvecklas först därefter det politiska och till sist det sociala, menade 

Marshall.23  I den här studien lämnas det civila och sociala medborgarskapet utanför för att 

kunna koncentreras till det politiska medborgarskapet. 

Kampen som både kvinnor och män drev för att få rösträtt och valbarhet var också en 

strävan efter rätten till fullvärdigt medborgarskap. Historiskt har de delar av befolkningen som 

varit uteslutna som medborgare alltid varit betydligt fler än de som inkluderats enligt 

samhällsvetaren och forskaren Robert A. Dahl. Fullvärdiga medlemmar i medborgarskapet har 

de fått vara som bedömts vara kvalificerade nog till det.24 Kvalifikationsargument användes 

inom rösträttskampen som motargument mot en utökad rösträtt, kvinnor ansågs inte vara 

tillräckliga i kunskap, mognad eller intresse för att erhålla rösträtt.  Begreppet medborgare var 

länge bara kopplat till det manliga könet som fri, självbestämmande människa och som 

hushållets självklara överhuvud. Kvinnor räknades till övriga medlemmar i hushållet och var 

underordnade mannen och inte fullvärdiga medborgare. 25 I Sverige uppkom det i mitten på 

1800-talet regler och normer gällande vilka som var svenska medborgare. Enligt dem var alla 

svenska personer (kvinnor, män, barn) med svensk härstamning medborgare, i viss bemärkelse. 

Men det medborgarskapet var inte behäftat med jämställda rättigheter utan var kopplat till 

nationen - att räknas som svensk - och gick inte djupare in på innehållet i sin beskrivning om 

vilka rättigheter eller skyldigheter medborgarskapet innebar.26 Som både den manliga och den 

kvinnliga rösträttskampen förde upp till ytan innebar medborgarskapet inte rättigheter mer än 

för ett fåtal. Som historikern Josefin Rönnbäck beskriver var den aktiva medborgaren i 

realiteten ”en vit heterosexuell, oberoende medelklassman.”27 

                                                            
23Marshall T H (1992), s. 8-17, Citizenship and Social Class, i T H Marshall & Tom Bottomore (1992), 
Citizenship and Social Class, London: Pluto Perspectives 
24 Dahl, Robert A. (2005) s.16 
25Björk Gunnela (1999), s. 15, 41 
26Åselius, Ebba Berling (2005), s. 24 Rösträtt med förhinder. Rösträttsstrecken i svensk politik 1900–1920. 
Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 
27 Rönnbäck, Josefin (2004) s. 16 
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1.4.2. Status, praktik och samhällsnytta i politiskt medborgarskap 
Utifrån Marshalls text om de olika medborgerliga rättigheterna har demokratiteorierna 

utvecklats vidare. 

Rösträtten och rätten att vara valbar till politiskt beslutande församlingar är de formella 

rättigheter som främst är förknippat med det politiska medborgarskapet. Staten reglerar 

individernas rösträtt genom de formella reglerna. Som exempel gav lagarna om röststrecken - 

formulerade i riksdagsordningen - männen politiska röst- och valbarhetsrätter.28 Det är dessa 

aspekter av det politiska medborgarskapet som sakta blev formella rättigheter för kvinnor under 

åren 1918–1921. 

För uppsatsens genomförande intar begreppen status - något som en person är eller 

innehar - och praktik - något som en person gör eller förväntas göra - viktiga beståndsdelar av 

det politiska medborgarskapet. 29  Enligt sociologer är statusen ett mått på individers eller 

gruppers ställning i samhället och baseras på hur de värderas av övriga medlemmar i samhället. 

En person kan på samma gång ha olika status beroende på vilka roller som innehas. Man kan 

samtidigt vara dotter, hustru; son, man; yrkesarbetande och vän, detta kallas olika 

statusuppsättningar. Statusen kan vara tillskriven eller förvärvad. Är statusen tillskriven bygger 

den ofta på biologiska grunder som kön, etnicitet eller ålder. Om statusen är förvärvad bygger 

den på händelser, vilket lett fram till erkännandet av en viss status. Sociologer hävdar att i alla 

samhällen finns viss status som är mer betydelsefull än andra, så kallad härskarstatus. Ofta 

bygger den på kön eller etnicitet.30 I det fördemokratiska Sverige så hade kvinnan ingen hög 

status som offentlig och politisk person, hennes status fanns i hemmet. Kampen för rösträtten 

handlade för kvinnorna om att flytta fram och flytta ut sina positioner i samhället och skaffa sig 

högre status som medborgare.31 

Statsvetaren Maria Oskarson menar att i modern tid när kampen om de politiska 

rättigheterna i Sverige är avklarad och lagarna formellt är könsneutrala har det politiska 

medborgarskapet utökats till att också gälla praktiken. Inom praktiken finns utövandet av 

rättigheterna, i detta fall det politiska deltagandet i politiska institutioner, samt skyldigheter 

exempelvis skatteplikt och värnplikt.32 Det politiska deltagandet för kvinnor - på en offentlig 

                                                            
28 Sterzel, Fredrik (1966), s. 27, 33 Riksdagsordningen 1866–1966, Stockholm: Kungl. Boktryckeriet P. A. 
Norstedt & Söner 
29 Lister, Ruth (1997), Citizenship. Feminist Perspectives, Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and 
London 
30 Giddens, Anthony, 2007, Sociologi, Lund: Studentlitteratur 
31 Björk Gunnela (1999), 22f 
32 SOU 1999:77, Demokrati och medborgarskap s. 111 (Oskarson, Maria, Kvinnors politiska medborgarskap i tre 
välfärdsstater) 
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politisk arena - var vid den tid som undersökningen intresserar sig för på grund av legala orsaker 

inte utbredd. Men rösträttskampen gällde även kommande deltagande och det är därför av 

intresse för undersökningen vilka åsikter om den eventuellt kommande delaktigheten som 

förmedlades genom tidningarna. Praktiken innebar också krav på skyldigheter som följer 

medborgarskapet. Gunnela Björk menar att om medborgarskapsbegreppet brukas i historisk 

forskning kan det ses som en relation mellan staten och individen som har varit och är under 

ständig förändring. Förändringar åstadkoms genom erhållna medborgerliga rättigheter i utbyte 

mot individuella skyldigheter gentemot samhället, så kallad samhällsnytta.33 

Därför blir samhällsnytta också viktigt för undersökningen. Enligt Björk hade 

kvinnorna sedan länge ansetts ha en viktig plats för samhällsnyttan i hemmen borta från 

offentligheten. Detta hade länge varit ett starkt bidragande argument för att hålla kvinnorna 

borta från medborgarskap. I samband med rösträttskampen användes samma argument av både 

kvinnor och män för att hävda rätten till politiskt medborgarskap.34 Begreppen samhällsnytta 

och praktik går ganska tätt ihop och kommer i undersökningen inte att särskiljas. 

1.4.3. Kritisk teoretisk diskussion 
Viss kritik har riktats mot Marshalls sätt att beskriva medborgarskapsutvecklingen. 

Kritiker anser att utvecklingen inte har sett likadan ut för kvinnor som för män. Gifta kvinnor i 

Sverige fick till exempel inte de civila rättigheterna att bestämma över sig själva, sin ekonomi 

och sina kroppar samtidigt med männen. Fram till 1921 var gifta kvinnor omyndiga och männen 

deras förmyndare.35 

Marshalls teorier har också blivit kritiserade för att ta sin utgångspunkt i det engelska 

samhället och bara beskriva hur medborgarskapsutvecklingen har sett ut för männen i England. 

Den har beskyllts för att inte ta hänsyn till kvinnornas rättigheter och skyldigheter som 

medborgare, vilka inte har utvecklats parallellt med männens och kanske inte heller i samma 

ordning.36 

 

1.5. Metod 
I uppsatsen används en kvalitativ metod för att undersöka tidningarnas åsikter om den kvinnliga 

rösträtten. En kvantifiering av antalet artiklar kommer också att kort redovisas. 

                                                            
33Björk Gunnela (1999), s. 14 
34Björk, Gunnela (1999), s 24 
35 Rönnbäck Josefin (2004), s.15 
36 Rönnbäck Josefin (2004), s.15 
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Innehållsanalys är en typ av kvalitativ analys som ofta används för att analysera 

dokument och texter. Metoden är lämplig vid analys av tidningstexter. I innehållsanalysen väljs 

texterna utifrån problemformulering och teori. Om textmaterialet är stort och omfattande är ett 

första urval lämpligt genom att ange specifika ämnen eller sökord. Ett sätt att därefter 

systematisera materialet är att göra ett schema för kodning och klassificering. Kodningens 

första moment består av genomläsning av texterna och uppdelning i avsnitt som behandlar 

speciella teman, meningar eller ord tagna från teorin och problemformuleringen, exempel som 

är giltiga för denna uppsats är kvinnlig rösträtt, status, praktik eller samhällsnytta. Varje tema 

kan i sin tur delas in i olika kategorier som till exempel positiva åsikter om kvinnlig rösträtt 

eller negativa åsikter om kvinnlig rösträtt och ges en kod därefter. Avsnitt och kategorier som 

behandlar samma tema döps (kodas) för att kunna diskuteras tillsammans i analysen. På detta 

sätt kan man knyta de olika avsnitten i teorin till respektive tema.37 På ovan beskrivna vis är 

uppsatsen genomförd. 

För att kunna komma åt de tillfällen då det skrevs om den kvinnliga rösträtten i 

tidningarna har jag utgått ifrån riksdagstrycken och de hänvisningar till händelser och debatter 

i riksdagen som återges där kopplade till kvinnlig rösträtt. 

1.5.1. Riksdagstryck 
I riksdagstrycken finns för varje år ett register med sökord som ger hänvisningar om var och 

när man kan hitta handlingarna om det aktuella sökordet. I undersökningen har jag använt ordet 

rösträtt som sökord i riksdagstrycken för åren 1918 och fram till 1921. Därefter har arbetet gått 

vidare med material som involverar den kvinnliga rösträtten. Det som startar igång en debatt i 

riksdagen och en därpå följande skrivelse i registret är antingen ett utlåtande från ett utskott, en 

motion eller en proposition. Som ringar på vattnet sprids debatten och dagarna efter går det att 

läsa om den i tidningarna. I uppsatsen är det tre propositioner som ligger till grund för urvalet 

av tidpunkter för artikelinsamling i tidningarna. 

 

1.5.2. Tidningar 
Mitt sökande efter artiklar i tidningarna har börjat en månad före riksdagens debatter för 

respektive proposition. Om det har förekommit en aktiv debatt mer än en månad tillbaka så har 

jag följt denna bakåt i tiden till startpunkten. Gemensamt för artiklarna gällande debatter i 

riksdagen har jag följt rapportering i tidningarna framåt i tid tills de slutat. 

För att avgränsa materialet har de olika texterna i tidningarna bedömts vara intressanta 

                                                            
37 Boolsen, Merete Watt (2007), s.52, 89f, 94f, Kvalitativa analyser, Malmö: Gleerups utbildning AB 
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för undersökningen utifrån två urvalskriterier. För det första skulle artikeltexten handla om 

något som hade med den aktuella propositionen att göra. För det andra användes olika sökord 

som texten skulle innehålla för att räknas som en aktuell källa för undersökningen. Dessa var 

kvinna, kvinnlig, kvinnlig rösträtt. Det var i kombinationen av dessa båda urvalskriterier som 

undersökningens tidningsartiklar letades fram. Då tidningarna endast fanns som tidningslägg 

och mikrofilm, var de inte sökbara i någon databas så sökandet efter aktuella artiklar innebar 

ett första snabbskummande av texten för att koppla temat för artikeln till något av sökorden. 

Den manuella sökningen resulterade i en mängd artiklar, vissa av stort intresse för 

undersökningen och andra av mindre intresse. Totalt var det 64 artiklar från Nya Växjöbladet 

och 60 artiklar från Smålandsposten som var aktuella med något av de ovan angivna sökorden. 

Som metod har jag valt att jobba efter innehållsanalys för att systematisera texterna, 

som beskrevs i inledningen av metodavsnittet. Tekniken att välja ut texter med hjälp av sökord 

är en del av innehållsanalysen. Vidare innebär det att texterna delas upp och kodas efter olika 

teman. I min studie utgår jag ifrån teorier om politiskt medborgarskap och därtill i teorin 

diskuterade begrepp – kvinnlig rösträtt, status, praktik (samhällsnytta) – det är dessa begrepp 

jag letar efter.  Av dessa så finns bokstavligen enbart begreppen kvinnlig rösträtt och 

samhällsnytta med i texterna. Kodningen skedde utefter ord, meningar och avsnitt med innehåll 

som kan tolkas till något som en person är eller innehar (status) och något som en person gör 

eller förväntas göra (praktik/samhällsnytta). 

Att som huvudsaklig källa använda nyhetstidningar har sina problem. Gunnela Björk 

diskuterar problematiken där tidningarna vid den här tiden skiljer sig från dagens. Bland annat 

skriver hon finns ingen tydlig markering vad som är en ledare och vad som är en nyhetsartikel. 

Tidningarna var ofta en direkt kanal för opinionsbildning med anknytning till en viss 

idéinriktning eller politiskt parti. Ledord som saklighet och objektivitet saknades. Vidare var 

redaktionerna ofta små och chefredaktörerna skrev ofta mycket av materialet själva.38  

1.5.3. Urval och avgränsningar 
Vissa avgränsningar har gjorts. Studien är begränsad till två tidningar på lokal nivå som hade 

en dominerande ställning vid tiden som undersökningen inriktar sig på.39 Tidsmässigt är studien 

koncentrerad till 1918–1921, vilket är slutet av rösträttskampen. Bakgrunden till valet av 

tidsspann är att det är under denna tid som frågan får sitt avgörande i riksdagen och debatten 

                                                            
38Björk Gunnela (1999), s. 33 
39Andersson, Per-Olof (2001), Den kalejdoskopiska offentligheten -lokal press, värdemönster och det offentliga 
samtalets villkor 1880–1910. Växjö: Växjö University Press 
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om kvinnornas rösträtt åter blir aktuell, även om den största debatten fördes före första 

världskrigets utbrott.  

Situationen på tidningarna har också varit styrande för att bestämma tidsspannet på 

undersökningen. Både Nya Växjöbladet och Smålandsposten hade före 1915 varit konservativa 

tidningar. Därefter byter Nya Växjöbladet ledning och även politisk inriktning och blir frisinnad 

(liberal) medan Smålandsposten fortsätter att vara konservativt höger. 40 Om denna politiska 

idéinriktning styr tidningarnas åsikter åt något håll är intressant att studera. 

Avgränsningar har också gjorts - som kort redovisats för ovan - genom att leta i 

källorna utifrån riksdagstryckens noteringar om kvinnlig rösträtt fr.o.m. 1918. 

Uppsatsens teori är inriktad på åsikter om den kvinnliga rösträtten kopplat till 

begreppet medborgarskap, det vill säga det politiska medborgarskapet. Möjliga andra teoretiska 

perspektiv som genusordning eller klass har valts bort. 

1.5.4. Källkritisk diskussion om tidningar 
Tidningarna utgör både primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor då skribenterna skriver 

sina egna texter och sekundärkällor då texterna bygger på referat. De texter som tidningens 

egna skribenter har författat får betecknas som trovärdiga utifrån uppsatsens syfte. Min uppgift 

är inte att bedöma sanningshalten i dem utan att tolka språket som texterna förmedlar. Oavsett 

så är tidningarna kvarlevor från den tid då de skrevs. 

Att avgöra graden av oberoende i källorna är inte lätt. Men i detta fall så är det 

inte fakta som skall granskas utan en tidnings åsikter som läsarna kunde se dem. Om källorna 

är oberoende eller ej har mindre betydelse. Tidningarna har ofta en agenda, i vissa fall kan det 

vara att sprida vissa åsikter; försöka ge en så korrekt bild av verkligheten som möjligt; 

informera. Uppsatsen syfte är att se vilka åsikter som tidningen spred, och det går att anta att 

tidningen verkligen ville förmedla sin syn på samhällsfrågorna utifrån sin agenda. Oavsett om 

texterna är oberoende eller beroende så förmedlar de åsikter som de gör. 

Vad gäller tolkningen av språket i tidningarna så är det så likt det nuvarande svenska språket att 

det inte orsakar några större problem. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Nya Växjöbladet och liberalismen 
I början av 1800-talet var Växjö en stad med drygt 1200 invånare. Staden fungerade som 

                                                            
40Pettersson, Henning (1960), s.67, Växjöbladet. En tidnings historia. Växjö: Växjöbladets Boktryckeri AB 
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centralpunkt i bygden, med bland annat ett biskopssäte och domkyrka. Den 31 januari 1810 

utkom det första numret av Wexiö Bladet. Boktryckaren Sven Rask var upphovsmannen och 

tidningen utkom som ett veckoblad en dag i veckan. Tidningen var fyra sidor lång och texten 

rymdes i en spalt med ett format som idag kan liknas vid A5. Då den startades fanns inga andra 

tidningar i Växjötrakten. 1846 bytte tidningen namn till Nya Wexiö-Bladet och undan för undan 

växte tidningen. Formatet blev större, upplagan ökade och tidningen utgavs fler dagar i veckan. 

41 För tiden som studien gäller (1918–1921) utkommer tidningen fyra dagar i veckan. Antalet 

sidor är fyra med sju spalter på varje. Upplagan är svår att veta något om då det inte finns exakta 

uppgifter. De uppgifter som finns säger att 1905 trycktes den i 3800 och 1940 i 5500 exemplar.42 

Nya Wexiö-Bladets politiska färg var fram till 1915 höger. Samma år lyckades 

sympatisörer till det frisinnade partiet överta aktiemajoriteten. Tidningen ändrade inriktning 

från konservativ till frisinnad liberal och bytte samtidigt namn till Nya Växjöbladet. Redaktör 

blev en man vid namn Carl Thorén. Thorén var redaktör och ansvarig utgivare fram till 1930.43 

Thorén var förutom redaktör även frisinnad politiker som satt i Riksdagens första kammare för 

Kronobergs län och Hallands län mellan åren 1927–1934.44 Ordförande för tidningens styrelse 

blev N.A. Bondesson, liberal riksdagsman i första kammaren. Verkställande direktör blev Frans 

Berggren, även han liberal riksdagsman, i andra kammaren. 45  Namnen kan förefalla 

ointressanta men visar att de som ägde, drev och skrev för tidningen hade kopplingar till 

liberalismen. 
 

2.2. Smålandsposten och konservatismen 
Första numret av Smålandsposten utkom 18 december 1866. Det var två läroverksadjunkter vid 

namn Frans Johans Munther och Carl Lundgren som startade tidningen. Den gavs ut två dagar 

i veckan. Tidningen etablerade sig och blev lika stor som Nya Wexiö-bladet som var den största 

konkurrenten i bygden. Under 1890-talet ökade Smålandsposten sin upplaga och blev den 

största tidningen i trakten kring Växjö. Åren 1918–1921 utkom tidningen fyra dagar i veckan 

och bestod av åtta sidor.46 Uppgifter om upplagan visar att år 1911 gavs tidningen ut i 10 500 

exemplar, 1925 hade upplagan ökat till 14400.47 

                                                            
41Pettersson, Henning (1960), s. 11–12, 21 
42Tollin, Sven (1967), s. 130, Svensk dagspress 1900–1967. Stockholm: TU:s förlags AB 
43 Pettersson (1960), s. 67 
44 Norberg, Anders & Tjerneld, Andreas, Tvåkammarriksdagen 1867–1970. Ledamöter och valkretsar, Bd 2 s. 
240 
45Pettersson, Henning (1960), s. 67 
46Tornehed, Stig, red.(1991), Smålandsposten: en tidnings 125-åriga historia, Växjö: Smålandsposten, s. 29, 53 
47Tollin, Sven (1967), s. 130 
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1918–1921 var Smålandsposten politiskt länkad till konservatismen sedan många år 

tillbaka. De för lantmannapartiet tidigare i andra kammaren sittande riksdagsmännen Alfred 

Fornander och Carl Fredrik Peterson dominerade ägandet. Chefredaktör blev Axel Bayard och 

verkställande direktör var Albert Göthe vilka också var konservativa politiker, men på lokal 

kommunal nivå.48 Alltså kopplingar till den konservativa politiken. 

 

2.3. Partierna och den politiska rösträtten 
Under tiden 19/10 1917 – 10/3 1920 var det en liberal-socialdemokratisk koalitionsregering. 

Statsminister var Nils Edén (liberal). 10/3–27/10 1920 var det en socialdemokratisk regering. 

Statsminister var Hjalmar Branting. 27/10 1920-13/10 1921 var det en expeditionsministär ledd 

av först Louis De Geer (liberal) och sedan Oscar von Sydow.49 

Tidningarna var bundna till sina partier. Ideologiskt skilde sig partierna/organisationer 

mellan varandra. Socialdemokraterna ville förändra samhället och skapa ett mer jämlikt 

samhälle mellan samhällets olika klasser genom politiska reformer. Vänstersocialister kallades 

den mer revolutionära delen som hade brutit sig ur moderpartiet (1917) Socialdemokraterna 

och förespråkade en mer revolutionär väg till förändring.50 Frisinnade landsföreningen bildades 

av liberaler och hade liberalismens idéer som utgångspunkt. 51  Allmänna valmansförbundet 

tillhörde ideologiskt en konservativ tankeinriktning som hade kyrkan, nationen och familjen 

som grundpelare. De var inte främmande för reformer men reformerna fick inte lova att utgöra 

ett hot om förändring av dessa grunder. 52  Jordbrukarnas riksförbund och bondeförbundet 

tillhörde vid denna tid de konservativa men med inslag av vissa liberala tankegångar.53 

I Riksdagen fanns en första och en andra kammare. Den politiska rösträtten gällde val 

till andra kammaren. Rösträtten till andrakammaren begränsades av tre röststreck: könsstreck, 

ekonomiskt streck och åldersstreck. Rösträtt för andrakammaren hade män från och med 21 års 

ålder med en inkomst på 800 kr eller förmögenhet på 1000 kr. Direkta val gällde och varje 

röstberättigad hade en röst. Inga kvinnor hade politisk rösträtt.54  

                                                            
48 Tornehed, Stig, red.(1991), s. 49 
49 Hadenius, Stig, Wieslander, Hans, Molin, Björn (1969), Sverige efter 1900. En modern politisk historia, 
Stockholm 
50Möller, Tommy (2015), s. 15 
51Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2009), s.225, Det svenska samhället 1720–2006. Böndernas och 
arbetarnas tid. Lund: Studentlitteratur 
52Eriksson, Fredrik (2010), Konservatism och demokrati - två högerledares tvekan inför rösträtten, 
Personhistorisk tidskrift 2010:2 
53 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2009),  
54 Rönnbäck Josefin (2004), 28 
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2.4. Vägen till kvinnlig rösträtt 
Efter representationsreformen 1866 hade var femte man rösträtt. Under 1890-talet ordnades 

folkriksdagar och namnlistor som samlade många hundratusentals underskrifter som krävde 

rösträtt. Opinionen för reformer växte. 1907–1909 kunde man till slut enas om ett förslag där 

den graderade rösträtten sänktes så att ingen oavsett förmögenhet kunde ha mer än 40 röster. 

 Vid valet 1911 var alla män över 24 år röstberättigade till den direktvalda andra 

kammaren.55 Men rösträtten var ännu inte lika och allmän, varken för männen och definitivt 

inte för kvinnorna. Det dröjde nästan tio år och ett världskrig innan demokratireformerna tog 

fart igen. På våren 1918 lade regeringen fram en proposition med förslag om kvinnlig rösträtt 

och ett avskaffande av 40-gradiga röstskalan. Förslaget röstades ner i första kammaren. Till 

hösten gjorde regeringen ett nytt försök och lade fram en liknande proposition. De reformer 

som propositionen tog upp var bland annat förslag på lika rösträtt för män och kvinnor, den 40-

gradiga skalans avskaffande. Förslagen bifölls i båda kamrarna. Frågan om allmän och lika 

rösträtt för kvinnorna kunde inte behandlas under en urtima riksdag då det gällde 

författningsförändring utan framflyttades till den lagtima riksdagens möte under våren 1919. 

2.4.1. Den kvinnliga rösträttskampen från ett parlamentariskt perspektiv 
Första gången den kvinnliga rösträtten gör entré i riksdagen var 1884 då en liberal tidningsman 

vid namn Fredrik T Borg skrev en motion till riksdagen. Han krävde i motionen lika rösträtt för 

kvinnor som för män och även valbarhet för kvinnor. Den avslogs med argumentet att kvinnorna 

inte själva hade begärt eller önskade rösträtt. Nästa år som kvinnliga rösträtten togs upp i 

riksdagen var inte förrän 1902. Då föreslogs det i en proposition att män skulle få två röster 

eftersom de även representerade sina hustrur. Förslaget gick inte igenom men propositionen 

provocerade de politiskt intresserade kvinnorna till den grad att det blev startskottet för den 

kvinnliga organiserade kampen för rösträtten. FKPR bildades och fick förgreningar i hela 

landet.56 

1906 började kvinnliga rösträtten på allvar debatteras i riksdagen och då tillsattes 

även utredning i frågan. I rösträttsreformen 1907–1909 debatterades inte kvinnornas rösträtt 

men i samband med att reformen gick igenom undanröjdes ett hinder på vägen mot kvinnlig 

rösträtt. Männen hade hela tiden hävdat att männens rösträtt måste avgöras först. Efter 1909 var 

detta inte längre ett giltigt argument. 1909 blev kvinnor också valbara till stadsfullmäktige och 

kommunala församling.57  

                                                            
55 Möller, Tommy (2015), s. 53ff 
56 Rönnbäck, Josefin (2004), s. 32f 
57 Rönnbäck, Josefin (2004), s. 36f 
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1912 var utredning som startade 1906 färdig. Samma år kom också den första 

propositionen som föreslog att kvinnorna skulle få rösträtt. Propositionen gick igenom i andra 

kammaren men röstades ner i första kammaren. En stor framgång för den kvinnliga 

rösträttskampen men ingenting förändrades. Fram till 1918 hände i stort sett ingenting i frågan. 

1918 lade regeringen på våren fram en proposition som liknade den från år 1912. 

Återigen föll den i första kammaren medan andra kammaren röstade för. Följande år 1919 kom 

den tredje propositionen om den kvinnliga rösträttens genomförande. Nu bifölls den i både 

första och andra kammaren. 1921 röstades den igenom igen och kunde därmed grundlagsfästas. 

Nu först var könsstrecket borta och både män och kvinnor hade rösträtt och valbarhet på lika 

villkor.58 

 

 

  

                                                            
58 Rönnbäck, Josefin (2004), s. 40ff  
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3. Undersökningen 
I undersökningen presenteras hur åsikterna om den kvinnliga rösträtten förmedlades hos 

Smålandsposten och Nya Växjöbladet. Uppsatsen har undersökt samtliga artiklar som 

innehållsmässigt behandlar kvinnlig rösträtt. Det är en undersökning om åsikter men också en 

redogörelse för hur vanligt förekommande det var att tidningarna tryckte något om den 

kvinnliga rösträtten. I undersökningen har jag inte tagit någon hänsyn till om det är ledare, 

nyhetsartikel eller annan typ av text, utan alla texter bedöms efter samma mall och kallas kort 

och gott för artiklar. 

3.1. Kort presentation av propositionerna 
1918: Propositionen 104 läggs fram 27/2. Handlar om politisk rösträtt och valbarhet för 

Sveriges kvinnor. Debatteras och avslås den 27/4. I andra kammaren bifölls förslaget med 

röstsiffrorna 120 för, 49 mot. I första kammaren avslås den med röstsiffrorna 62 mot, 36 för.59 

1918: Proposition nummer 290 läggs fram 16/4 1918 gällande förändringar i den kommunala 

författningen med förslag om att avskaffa den 40-gradiga röstskalan, avslås den 8 juni 1918.60 

1918: Proposition 34 (Urtima riksdagen), liknande proposition 290 och gäller den kommunala 

författningsförändringen. I propositionen finns också med lika kommunala röstvillkor för 

kvinnan som för mannen, och dessutom att gift kvinna skall få rösta, men på mannens 

skattsedel. Bifölls 17 december 1918.61 

1919/1921: Propositionen 358 läggs fram den 24 maj 1919 och antogs som vilande förslag 24 

maj. Den 26 januari 1921 antogs den igen och blev då grundlagsbefäst. Gällande den kvinnliga 

rösträtten och valbarheten.62 

 

3.2. Proposition 104 och 290 

3.2.1.Nya Växjöbladet 
Nya Växjöbladet har under perioden februari till och med juni 19 texter som berör den kvinnliga 

rösträtten. Nya Växjöbladet förkortas i min text NVb. 

Den första text som nämner kvinnor kopplat till rösträtten är i form av en text i tolv 

punkter med rubriken ”De frisinnades reformkrav”. Kraven som framförs tar upp krav både på 

inrikes- och utrikespolitik. Den tredje punkten lyder: ”Folkets fulla självstyre. Lika kommunal 

                                                            
59 Proposition 1918:104 
60 Proposition 1918:290 
61 Proposition 1918:34 
62 Proposition 1918:358 
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rösträtt för alla medborgare som betalar skatt. Politisk rösträtt och valbarhet även för kvinnor. 

Ett parlamentariskt styrelsesätt. Öppen omröstning i riksdagen.”63 

 

I en refererande text från ett byaråds möte om den 40-gradiga skalans vara eller inte vara 

pläderar en av deltagarna för den kvinnliga rösträttens införande och anser att Sverige ligger 

efter den i demokratiska utvecklingen då flera andra länder redan infört politiska rättigheter för 

kvinnor. Han säger: ” […] den politiska luften skulle därmed säkert bliva renare och mildare, 

mera välgörande. Vi äga därtill ingen rätt att inskränka medborgarrätten till endast en del av 

mänskligheten, dit vi ju alla räkna även kvinnorna.” Han hänvisar också till kvinnornas vekhet 

som en god egenskap som kan verka enande. Därför, menar debattören, är det ett korrekt krav 

att ge kvinnorna full medborgarrätt.64 

Under rubriken ”Varför skulle vi just rösta med högern?” beskriver tidningen 

ironiserande ett antal anledningar för varför man skall rösta med högern. Gällande kvinnorna 

står det: ”Skulle det kanske vara därför att högern icke vill giva kvinnan sin rätt som 

medborgare?” 65 

Nästa artikel ”Kvinnorna och demokratien.” är författad av skribenten Frigga Carlberg. 

I artikeln frågar sig Carlberg vad kvinnorna kan vänta sig av demokratin och svarar att de har 

”allt att vinna och intet att förlora.” Citatet nedan sammanfattar de rättigheter som skribenten 

anser borde följa av den demokratiska utvecklingen: 
 

Demokratiens kamp står mot politisk övermakt för politisk frihet, mot ekonomisk övermakt för 

ekonomisk frihet och mot personlig övermakt för personlig frihet. Dess mål är att skapa ett 

samhällsskick, som bereder möjligheter för alla att nå fram till självvalt arbete, ekonomiskt oberoende, 

andlig och nationell frihet under personligt ansvar.66 

 

Vidare skriver hon att det som kvinnorna kan kräva och förvänta sig ” […] är först och främst 

politisk frihet – full medborgarrätt.” och ” […] alla medborgares lika rätt.” Den politiska 

rösträtten utges vara bekräftelsen från samhället på upprättelse och rättvisa efter lång tid av 

förtryck. För det andra är det den ekonomiska friheten som står på spel med lika lön för lika 

arbete och kvinnans rätt att inte bli bedömd utifrån sitt kön, utan ha rätten att arbeta med vad 

helst hon vill på samma grunder som männen. Men, skriver författaren, rättigheter medför 

                                                            
63 Nya Växjöbladet 20/2 1918, s.3 
64 Nya Växjöbladet 22/3 1918, s. 3 
65 Nya Växjöbladet 23/3 1918, s.4 
66 Nya Växjöbladet 15/4 1918, s.5  
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skyldigheter och plikter: ” […] vad demokraten nu kräver av kvinnorna är samhällsmoderlighet. 

Vi behöva ett släkte, vars kvinnor äro starka, fria, upplysta och organiserade.” 67  Frigga 

Carlberg uttrycker att kvinnor inte får ha sitt eget bästa för ögonen utan måste se till 

mänsklighetens bästa då hon utövar sitt ansvar med fullständiga medborgerliga rättigheter.68 

”Kvinnorösträtten” är rubriken för nästa artikel skriven av Sigrid Kruse. I texten 

hoppas hon på att den kvinnliga rösträtten blir genomröstad. Hennes argumentation i 

förhållande till det ”fullmyndiga medborgarskapet” är att kvinnan skall ges rätten att arbeta för 

sitt land i det svåra samhällsarbete som nu står för dörren. Motivationen är inte uttryckt i 

rättviseaspekt utan att kunna delta i samhällets arbete.69 

Efter avslaget i riksdagen den 27 april fram till att ämnet dör ut i mitten av maj 

handlar artiklarna och texterna som skrevs i ämnet mycket om den besvikelse på högern som 

avslaget genererade. I en ledarliknande text med rubriken ”Nej, nej, nej!” får högern i 

förstakammaren sig en rejäl känga för att de röstat nej till kvinnliga rösträtten. Skribenten anser 

att högern vill ha en manlig politik och inte släppa fram kvinnorna i politiken som många andra 

länder i Europa gjort. Ut med manligheten och in med mänskligheten, menar skribenten, och 

hänvisar till kvinnornas del i politiken.70  

Följande nummer av tidningen har ett referat av det möte som resulterade i protesten. 

En av talarna, Ruth Gustafsson, agiterade mot högern och deras avslag. Hon menade att 

kvinnorna visst skulle kunna ha sin plats i hemmen som vissa högermän argumenterat för men 

att familjeförsörjningen krävde kvinnornas ekonomiska bidrag. Erfarenheterna från hemmet är 

också hennes argument för kvinnlig rösträtt: 

 
Det står klart för oss, hemmets kvinnor, att lösandet av de sociala frågorna är av den allra största 

betydelse just för hemmen; missförhållanden i samhället blir missförhållanden i hemmen. De sociala 

frågorna äro våra mer än andras, och den praktiska erfarenheten måste nödvändigtvis komplettera den 

teoretiska kunskapen.71 

 

Tre dagar senare finns ett upprop från föreningen Frisinnade kvinnor omskrivet. Där 

uppmanar föreningen andra att delta i kampen och organisera sig för att med hjälp av den valrätt 

som kvinnor besatt i stadsfullmäktige och landsting ändra sammansättningen i första 

                                                            
67 Nya Växjöbladet 15/4 1918, s. 5 
68 Nya Växjöbladet 15/4 1918, s. 5 
69 Nya Växjöbladet 22/4 1918, s. 5 
70 Nya Växjöbladet 29/4 1918, s. 2 
71 Nya Växjöbladet 1/5 1918, s. 3 
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kammaren. 72  En kvinnlig skribent vid namn Elin Wahlqvist beskriver nederlaget som en 

förödmjukelse för de svenska kvinnorna. Hon anser att kvinnorna innehar de tyngsta och mest 

ansträngande uppgifterna i samhället som ”mödrar, husmödrar och uppfostrarinnor” och att 

bevis på uppskattning och erkännande hade varit att bli fullvärdiga medborgare. Nu måste 

kvinnorna fortsätta sina slitande uppgifter med fortsatt status ”som mindervärdiga medborgare, 

i politiskt avseende jämställda med dårar och brottslingar.” 73  Den 11 maj kommer den 

avslutande artikeln som berör den kvinnliga rösträtten och är i form av ett referat av ett 

protestmöte som FKPR i Växjö anordnade. En manlig talare vid namn C. Cavallin var inbjuden 

att kommentera förstakammarens avslag. I talet kritiseras högern hårt och deras argument 

förlöjligas. Speciellt kritiseras argumentet att rösträtten inte var en rättighet utan en 

samhällsfunktion för bara ett fåtal människor. I referatet betonas att den personliga friheten och 

medborgarskapet är mänskliga rättigheter. Den som är utan rösträtt kan inte ta vara på och 

beskydda sina egna intressen och befinner sig då i ett sämre läge än de som kan. Står man under 

lagen och betalar skatt men inte kan vara med och bestämma något om det kan man inte sägas 

vara fri. Referatet avslutas med: ”Låtom oss giva oss själva och varandra ett löfte att inte vila, 

förrän vi nått vårt mål!”74 

3.2.2.Smålandsposten 
Smålandsposten har under perioden februari till och med juni fyra texter som tar upp frågan om 

den kvinnliga rösträtten. Smålandsposten förkortas i texten Smp.  

Under rubriken ”Den kvinnliga rösträtten” finns den 13 mars en lång text i form av en 

redogörelse för kvinnliga rösträttens samhälleliga betydelse skriven av en Sven Svenska. 

Skribenten förvånas först över att FKPR enbart har 14 500 medlemmar ur en kvinnlig 

population över 21 år på 1 800 000 individer. Han ser det som ett bevis på att kvinnor över lag 

inte har särskilt stort politiskt intresse och ingen önskan om politisk rösträtt.75 

  Enligt Sven Svenska är förespråkarnas första argument att i fler och fler länder har 

den kvinnliga rösträtten genomförts. Skribenten menar att det visserligen är sant men att 

rösträttsförslagen i Sverige inte går att jämföra med andra länders. Han exemplifierar med 

England där kvinnorna har fått rösträtt men med en högre åldersgräns än för männen och 

gällande bara de kvinnor som har kommunal rösträtt eller är gifta med män med kommunal 

rösträtt, vilket innebär att antalet rösträttsberättigade kvinnor blir betydligt färre.  

                                                            
72 Nya Växjöbladet 4/5 1918, s.3 
73 Nya Växjöbladet 10/5 1918, s.3 
74 Nya Växjöbladet 11/5 1918, s.2 
75 Smålandsposten 13/3 1918, s. 5 
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Det andra argumentet för rösträtten är att det ur rättfärdighetssynpunkt i ett utvecklat 

land inte går att stå emot kravet. Rättfärdighetsbegreppet har med moraliska aspekter att göra. 

Skribenten bemöter argumentet på följande sätt: 

 
Är allt som hör till den moderna utvecklingen till båtnad för landet och folket i sin helhet? 

Industrialismen är ju en modern företeelse, men är den därför något uteslutande godt? […] Och de, som 

på högersidan och öfver huvud taget alla som äro emot den kvinnliga rösträtten i den form 

vänsterpartierna föra fram den, hvilka anse att det visserligen ligger mycket rätt i den frågans djup, men 

ingalunda äro övertygade om att landet i sin helhet skulle hafva gagn af den kvinnliga rösträtten och 

därför rösta emot den, borde, tycker man, få lof att handla i överensstämmelse med den uppfattningen.76 

 

I samma stycke skriver skribenten att så länge inte ens kvinnorna kommer med goda argument 

för samhällsnyttan av reformen kommer många att fortsätta rösta mot den.  

Det tredje argumentet för rösträtten betonar samhällssolidaritet. För att besvara detta 

refererar han en talare i en riksdagsdebatt: ”Kan det anses för solidaritet, att man medverkar till 

en författningsförändring som man trodde skulle lända samhället till skada och icke till gagn?” 

Han låter samma talare kommentera samhällsnyttan av den kvinnliga rösträtten: 

 
Vi mena, att kvinnan har så oändligt viktiga, stora och för henne mer närliggande arbetsfält ändå, mycket 

viktigare arbetsfält än det politiska grofarbetets, och vi mena, att på dessa andra arbetsfält ligga så stora 

arbetsuppgifter före, att det är vida viktigare, att hon sätter all sin kraft på dem. Det är för öfrigt, 

arbetsfält, där hon enligt vår uppfattning är alldeles oersättlig, där vi män icke på något sätt kunna täfla 

med henne eller ersätta henne, och vi betvifla uppriktigt sagdt, att ho skulle hinna med bådadera, om 

hon skulle ägna sig helt åt dessa linjer.77 

 

Vidare är skribenten frågande till hur kvinnorna som överlag visar ett så svagt politiskt intresse 

skall kunna uppbåda detta intresse och på ett självständigt och kunnigt sätt stå emot "agitationer 

och känslostämningar".78 I samma anda bemöts rättviseargumentet gällande likställdhet med 

mannen och människovärde. Skribenten menar att detta vore riktigt om det bara var så att alla 

kvinnor ville ha utökade rättigheter. Han hävdar att det finns bevis för att motsatsen råder och 

att det då tvärtom är moraliskt fel att påtvinga kvinnorna rösträtten. Tiden är inte mogen ännu 

menar skribenten och han bävar för omfattande samhällsförändringar som kan vända 

folkmassor mot varandra. Han avslutar artikeln med följande: 

                                                            
76 Smålandsposten 13/3 1918. s.6 
77 Smålandsposten 13/3 1918. s.6  
78 Smålandsposten 13/3 1918. s.6 
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Hvarför skulle vi män vara angelägna om att under sådana förhållanden dra in det lättrörliga och veka 

kvinnliga elementet i de politiska intrigernas och stridernas värld, då kvinnan själf icke synes vilja 

komma in där? De bästa kvinnor vi känna till, de, hvilka vi älska, vilja helst stå utanför alla dessa strider, 

och hvarför skulle de ej få det? Kommer den dag då äfven de önska kasta sig ut i stridshvimlet, nå ja, 

låt gå då.79 

 

3.3. Propositionen 34 

3.3.1. Nya Växjöbladet 
Nya Växjöbladet har under perioden november till och med december 19 texter som mer eller 

mindre berör den kvinnliga rösträtten. 

Den 27 november finns rapporter från ett stort opinionsmöte som de frisinnade, 

socialdemokraterna och kvinnliga röstförkämpar ordnade. På mötet ställdes krav, skriver NVb, 

på genomförandet av medborgarfriheter i form av: ” […] politisk rösträtt för varje fullmyndig, 

till mogen ålder kommen man och kvinna utan några streck samt en kommunal rösträtt lika för 

alla och personligt även för de gifta kvinnorna.”80 NVb skriver också att från rösträttskvinnorna 

framfördes tacksamheter för att regeringen hade tagit hänsyn till kvinnornas krav på politisk 

rösträtt för gifta kvinnor i propositionen.81 

NVb rapporterar den 4 december från ett protestmöte arrangerat från högern i Växjö, 

där den lokale riksdagsmannen Aaby Ericsson uttalade sitt missnöje med att högern hade ändrat 

sin inställning till kvinnorösträtten. Tidningen använder i sammanhanget orden ”efterblivna 

uppfattningar” om talarens åsikter.82 

I ett referat i tidningen 9 december från frisinnade riksdagsmannen August Ljunggrens 

tal på ett politiskt möte påpekar artikelförfattaren att allmänna rösträttens genomförande bara 

gäller valet till andrakammaren. I valet till kommunerna är rösträtten fortfarande bunden till att 

man betalat skatt. Här menar skribenten att många – särskilt på landsbygden - fortsätter att 

berövas sina medborgerliga rättigheter. Framförallt gäller det individer som genom avdrag inte 

blir inkomsttaxerade och därigenom inte erhåller kommunal rösträtt. Även hemmaboende söner 

blir utan rösträtt. Likaså döttrar om den kvinnliga rösträtten genomförs, medan drängar och 

tjänsteflickor får rösträtt.83 

                                                            
79 Smålandsposten 13/3 1918. s.6 
80 Nya Växjöbladet 27/11 1918, s. 3 
81 Ibid 
82 Nya Växjöbladet 4/12 1918, s. 3 
83 Nya Växjöbladet 9/12 1918, s. 4 
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3.3.2. Smålandsposten 
Smålandsposten har under perioden november till och med december 26 texter som nämner 

eller tar upp frågan om den kvinnliga rösträtten. 

 Den 16 november under rubriken ”Reformkravet” finns en artikel som 

kommenterar kravet på reformer. I texten beskrivs att det är de ledande krafterna för vänstern 

som nu efter exempel från Tyskland försöker driva igenom stora reformer gällande både den 

40-gradiga röstskalan och allmän rösträtt för både kvinnor och män. Vidare anser skribenten att 

reformmakarna försöker driva igenom reformen ” […] därför att den lugnt reflekterande 

landsbefolkningen ej skall få tid till eftertanke.”84  Enligt texten borde reformer av den här 

dimensionen vara en valfråga och genomföras först efter ett sådant. Artikelförfattaren 

konstaterar att högerns motstånd mot allmän och lika rösträtt för alla män och kvinnor verkar 

vara bruten.85 

 I en artikel från den 18/11 med rubriken ”Den inrikespolitiska situationen” gör 

skribenten en övergripande resumé av förhandlingsläget mellan högern och den sittande 

regeringen inför de föreslagna författningsförändringarna. En i inrikespolitiken väl insatt person 

anges vara källan. Regeringens handlingsplan att försöka få en lika kommunal rösträtt för både 

män och kvinnor likställs med en kupp. Skribentens uppfattning är dock att högern kommer att 

gå med på den lika rösträtten för både män och kvinnor i de kommunala valen och skriver: 

”Den lika rösträtten kommer partiet under vissa förutsättningar med hänsyn till 

förstakammarfrågan icke att motsätta sig.”86 Det som enligt texten däremot verkar vara den 

stora frågan för högern är om alla oberoende om man betalar skatt eller inte skall få rösträtt. I 

artikeln skrivs att motståndet inom högern mot detta är så stort att beslut i frågan måste föregås 

av val.87 

Två dagar senare den 27 november under rubriken Författningsrevisionens 

betydelse beskriver tidningen en rädsla för att författningsrevisionen kommer att omkullkasta 

den politiska ordningen i Sverige. Främst är det vänstersocialisternas framgångar i 

förhandlingarna med regeringen som ses med stort allvar. Rädslan ligger i att den lika 

kommunala- och kvinnliga rösträtten kommer medföra stora förändringar i 

sammansättningarna i första och andra kammaren.88  
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I en artikel den 30 november under rubriken En varning beskrivs hur de 

socialistiska och liberala anhängarna jublar i dessa dagar då demokratiseringsarbetet går fort 

fram. Skribenten menar att högern har givit efter för många av reformvännernas krav – 

däribland kvinnornas lika rösträtt - och detta är av godo, men också att liberalernas plötsliga 

vändning vad gäller upphävande av skattestrecket är att varna för. Dessa nya röstberättigade 

skaror kommer att medföra alltför hastiga ändringar i samhällsordningen när de ger uttryck för 

sina åsikter i rösträtten.89 

I en lång text - från ett opinionsmöte i Växjö - den 4 december ges av riksdagens 

förstakammarledamot major Aaby Ericsson en lång redogörelse för bakgrunden till den till 

synes plötsliga författningsrevisionen under urtima riksdagens möte hösten 1918. Angående 

kvinnornas rösträtt säger Ericsson utan att utveckla varför: ”Kvinnornas rösträtt har ju högern 

gått med på, ehuru jag för min del ej delar denna uppfattning.”90 

Den 11 december kommer en text som går igenom hur många som kommer att få 

rösträtt efter reformen. Störst betydelse för valmanskåren skriver Smp att kvinnornas rösträtt 

kommer att få. Antalet kvinnor som får både kommunal och politisk rösträtt stiger från ca 

150 000 till ungefär 1 500 000 då reformen har genomförts. Totalt kommer antalet 

röstberättigade bestå av ca 3 000 000 personer mot tidigare ca 1 500 000 personer.91 

En skribent vid namn Teodor Holmberg konstaterar i en artikel att väldigt snabbt 

och oväntat har antalet röstberättigade ökat med ett par hundra tusen män och omkring en och 

en halv miljon kvinnor. I texten vänder han sig både till kvinnor och till män då han skriver om 

att förändringarna - om det vill sig väl - kommer innebära en nationell förnyelse, men det vilar 

ett ansvar hos alla kvinnor och män att sträva mot denna. Holmberg skriver: ”Man måste söka 

att få till stånd en stor medborgerlig grupp, bildad av män och kvinnor ur alla klasser samt af 

liberaler, socialdemokrater och konservativa.”92 Främsta uppgiften skulle för denna grupp vara 

att skapa stabilitet och sträva mot en lugn, mänsklig och rättvis utveckling.93 

 

3.4. Proposition 358  

3.4.1. Nya Växjöbladet 
Nya Växjöbladet har i samband med omröstningen 1919 tre texter som nämner den kvinnliga 
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rösträtten. 1921 har tidningen sju texter i samband med omröstningen. 

En artikel 26 maj har rubriken Författningsrevisionen och kvinnorna och 

beskriver lördagen den 25 maj 1919 som en stor dag i svenska demokratins historia. Mer än en 

och en halv miljon kvinnor beräknas få politisk rösträtt och valmanskåren öka från 1,1 miljon 

till 3 miljoner människor. Kvinnorna firar denna dag en stor seger efter många års kamp. 

Artikelns två sista stycken ägnas kvinnornas egen kamp. ”Under dessa växlande skeden ha, som 

var man vet, kvinnorna själva inte varit overksamma. Om icke deras energiska kamp och 

oförtröttliga propaganda varit, stode de med säkerhet ej nu vid målet.” 94  Händelser som 

speciellt omnämns är de namninsamlingar som gjordes 1906 och 1914 som undertecknades av 

142 128 respektive 351 454 kvinnor. Avslutningsvis pekas det på att de svenska kvinnorna kan 

vara stolta över att deras många gånger hopplösa kamp har skett på fredligt vis utan vapen. För 

detta förtjänas extra aktning och tacksamhet.95 

 28 januari är det en artikel ifrån tidningen med rubriken Författningsreformen 

genomförd. Tidningen benämner den 26 januari som en stor dag i Sveriges politiska historia då 

kvinnorna har fått politisk rösträtt, valbarhet och rätt att inneha statstjänst. Kommentarerna om 

kvinnorna kommer först och därefter kommenteras de förändringar som reformen innebär för 

rösträttsålder, utskyldsstreck med mera.96 

 Tidningen konstaterar den 29 januari att grundlagsändringen om kvinnlig rösträtt 

och utökad politisk rösträtt för män är genomförd. Riksdagen blir nu en representation för hela 

svenska folket så långt det är möjligt. Texten går in på att den allmänna rösträtten finns i många 

andra länder utan att för den skulle samhället ha vänts upp och ner som högern enligt tidningen 

har varnat för.97 

 Den 5 februari finns en flera spalter lång text i tidningen som mer påminner om 

en blandning av krönika och analys av omröstningen i riksdagen och dess följder. Texten inleds 

med det citat som denna uppsats inleds med: 

Så är kvinnornas fulla medborgarrätt nu en verklighet och icke längre blott en framtidsdröm. Även 

här har det visat sig, att trägen vinner, och att sagan sanning blev en gång. Riksdagen och k. m:t ha 

båda sagt, att vägen för kvinnorna numera är öppen icke blott till de politiska valurnorna utan ända 

in i riksdagen.98 

 

                                                            
94 Nya Växjöbladet 26/5 1919, s. 2 
95 Nya Växjöbladet 26/5 1919, s. 2 
96 Nya Växjöbladet 28/1 1921, s. 3 
97 Nya Växjöbladet 29/1 1921, s. 3 
98 Nya Växjöbladet 5/2 1921, s. 5 
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Skribenten konstaterar att trots en del meningsskiljaktigheter så röstade båda kamrarna med 

stor majoritet igenom förslaget: ” […] röjde undan alla hinder för de dittills styvmoderligt 

behandlade ”systrarna”.”99 Skribenten beskriver vidare en osäkerhet om hur kvinnorna kommer 

att rösta, om de flesta går åt höger eller åt vänster, men uttrycker att oavsett, är det som nu har 

skett en rättvis åtgärd. Att kvinnorna får vara med och bestämma över landets styrelse sker i 

rättvisans tecken och är viktigare än att partipolitiken hålls stabil. Skribenten uttrycker också 

ett önskemål att kvinnorna i sina politiska handlingar inte blir lika männen utan sätter en 

kvinnlig prägel: 

[…] önska, att de icke i sin politiska gärning måtte bli fullständigt lika männen utan att de måtte även 

på detta område ingjuta något av kvinnlig takt och mjukhet. Man vill alltså icke ha in några ”Xantippor” 

eller ”argbiggor” i riksdagen utan sådana, som föra med sig en fläkt av det evigt kvinnliga.100 

 Sista texten rörande rösträttsreformen under denna period kommer den 9 februari 

och har rubriken När kvinnorna fingo sin rösträtt. Ingen signatur finns men skribenten anser att 

det är världskrigets utgång 1918 som har fått frågan om den kvinnliga rösträtten att slutligen 

lösas. Klassväldet i Europa bröts sönder och då kunde inte längre högern i Sverige stå emot. 

Högern slets mellan sina gamla uppfattningar om kvinnans natur och en osäker förhoppning 

om att kunna få kvinnorna att ta högerns parti. För detta ändamål har högern in i det sista försökt 

få rösträtt bara åt de kvinnor som hade en sådan ekonomisk och social ställning att de 

förväntades ha högerpolitiska åsikter. Skribenten anser vidare att högern har vänt kappan efter 

vinden och nu godkänt den kvinnliga lika rösträtten då den varit tvungen att göra det för att inte 

tappa politisk makt.101 

3.4.2. Smålandsposten 
Tidningen har i samband med omröstningen 1919 fem texter som berör kvinnornas rösträtt. 

1921 är det tre texter i samband med omröstningen. 

En artikel med titeln Politisk sundhet beskriver hur liberalerna med skadeglädje 

ser hur de personer ur högern som tidigare med kraft motsatte sig kvinnliga rösträtten nu har 

blivit tvungna att gå med på den. Skribenten försvarar högern med att även en del liberaler, efter 

de oroligheter som utspelade sig hösten 1918, vänt kappan efter vinden och gått med på 

kvinnliga rösträtten. Vidare att om inte första kammaren godvilligt gått med på kvinnliga 

rösträtten och de andra punkterna i författningsreformen så hade det inte blivit något av den.102 

                                                            
99 Nya Växjöbladet 5/2 1921, s. 5 
100 Nya Växjöbladet 5/2 1921, s. 5 
101 Nya Växjöbladet 9/2 1921 
102 Smålandsposten 7/4 1919 
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Samma dag är det en artikel i form av en kommentar av riksdagsdebatten. 

Skribenten konstaterar att det var en väldigt kort debatt där högern i stort var helt tysta. 

Beträffande kvinnliga rösträtten refererade skribenten till det Hr Holmquist talade om. Den 

politiska verksamheten skulle inte dra kvinnorna från hemmet. Hemmet var den plats där 

samhällets lagar utspelades och därför skulle kvinnornas deltagande i utformningen av lagarna 

innebära att hon i detta arbete skulle göra som mest för hemmet. Skribenten fann detta 

resonemang märkligt och kunde inte skriva under på att det var så verkligheten skulle bli.103 

Den 31 maj kommer en text som kommenterar turerna runt rösträttsreformen. 

Skribenten menar att man inom riksdagen var så trött på denna fråga att det var nästan inga som 

ville debattera den i andra kammaren vid riksdagens omröstning. Vidare håller skribenten med 

om det som Hr Olsson (Socialdemokraterna) i riksdagen ansåg, att kvinnornas inträde i 

politiken inte skulle föra något särskilt med sig. Skribenten skriver: 

 
Hela kakan med demokratien börjar se en smula möglig ut för nutidsmänniskorna. Folk får inte lättare 

att leva, smörpriset sjunker inte och inte fosfatpriset heller, därför att helt plötsligt 1 ¼ million 

fruntimmer få känna vallusten uti att stå i trängsel utanför en vallokal och bli trampade på fötterna.104 

 

Han avslutar med att Sverige kommer att se ut mest som det har gjorts hittills.105 

I den andra artikeln från 27 januari som har formen av en sammanfattning av vad 

författningsreformen innebar nämns det att kvinnorna har fått politisk rösträtt och valbarhet 

utan några andra kommentarer.106 

Den sista texten under denna period är i tidningen den 30 januari. Det är ett referat 

av en riksdagsledamot från bondeförbundet som uttalar sig om reformen under ett 

sammanträde. Han anser att de flesta kvinnor inte vill ha rösträtt utan de ser det mer som en 

börda. Men säger han: ”Kan man förmå dem att deltaga i valen i samma utsträckning som 

männen, är det ju dock möjligt, att kvinnorösträtten kan bli en tillgång och medföra nytta 

särskilt när det gäller att värna om religion och kristen tro i landet.”107 

 

                                                            
103 Smålandsposten 26/5 1919 
104 Smålandsposten 31/5 1919, s. 4 
105 Smålandsposten 31/5 1919 
106 Smålandsposten 27/1 1921 
107 Smålandsposten 30/1 1921, s. 5 
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4. Analys 
Analysen är indelad efter frågeställningarna för att få struktur och en röd tråd. Först kommer 

material med anknytning till frågeställningen två att analyseras. Därefter inriktas analysen på 

frågeställning ett.  

1.1. Begreppen status och praktik/samhällsnytta. 
Begreppet status är ett mått på gruppers eller individers ställning i grupper eller samhället. Man 

kan i sammanhanget skilja mellan tillskriven och förvärvad status. Att vara kvinna eller man 

och på grund av det ha en viss ställning är tillskriven status. Att ha utfört något och därmed nått 

en viss ställning är förvärvad status. I tidningstexterna förekommer inte just ordet status som 

en markör för en viss ställning. Men man kan ändå se att rösträtten inte ansågs vara något själv-

klart givet utan mer något man förtjänade. Att ha rösträtt och vara valbar kan vara en markör 

för uppnådd status. I det tidiga 1900-talets Sverige var rösträtten ännu inte en mänsklig rättig-

het. I Ullstens studie om pressen i Umeå refererade hon den frisinnade Västerbotten-Kuriren 

som menade att kvinnorna utför medborgerliga skyldigheter och skall då också ha rättigheter.108 

Det är exempel på en förvärvad status.  

Begreppet praktik är i sammanhanget något som en person gör eller förväntas 

göra. Samhällsnyttan som diskuterats tidigare och som tidningsartiklarna vittnar vikten av ingår 

i praktikbegreppet. Olika rättigheter var förbundna med att man som medborgare kunde erbjuda 

någonting för att förtjäna rättigheter. Man skulle som Gunnela Björk skriver vara en samhälls-

nyttig medborgare. För rösträtten blev kvinnornas samhällsnyttighet bunden till moderlighet 

och omhändertagande, dessa skapade en egen kompetens som kvinnorna krävde att få politisk 

status för.109 

 

1.2. Det politiska medborgarskapet för kvinnor beträffande 

deras status och praktik/samhällsnytta i Nya Växjöbladet 
Det första tecknet på att Nya Växjöbladet är en tidning som inte är motståndare till kvinnornas 

rösträtt möter vi i en kort punktlista från de frisinnade där de kräver ökad status med politisk 

rösträtt och valbarhet för kvinnorna. Även i en artikel några dagar senare rapporteras det från 

ett möte från ett lokalt FKPR-möte där mötet antagit en resolution som kräver politisk myndig-

het för kvinnorna. Att vara myndig är att inneha en viss status som medför vissa rättigheter. En 

                                                            
108Ullsten, Ann-Maria (1977), s. 119ff 
109Björk Gunnela (1999), 292 
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av de viktigaste rättigheterna i en demokrati är rösträtt och valbarhet. Att tidningen väljer att 

referera från FKPR:s lokala möte tyder på att tidningen vill rapportera om den kvinnliga röst-

rättsfrågan och visa att debatten lever. 

Från ett byaråds möte får vi höra en röst från en person, varken politiker eller 

skribent, som tycker att kvinnorna måste ges medborgarrätt. Hans motiv är det allmänmänskliga 

att man inte kan undanhålla en sådan viktig rätt för en stor så stor del av mänskligheten. För att 

motivera sitt ställningstagande för kvinnornas nya rättighet anges den samhällsnytta som kvin-

norna kunde tillföra, som ett argument. Kvinnornas vekhet skulle verka som en enande kraft 

och skulle föra med sig ett renare och mildare klimat inom den politiska debatten. Detta liknar 

det som Freidenvall (2003) anger som skillnadsideologi, det vill säga att kvinnornas speciella 

egenskaper inom det sociala området som vårdande och omhändertagande borde innebära en 

nytta för samhället och generera politiska rättigheter.110 Sammanfattningsvis för att få politisk 

status behövs en samhällsnytta som motiv. Tidningen rapporterar återigen om positiva uttalan-

den för den kvinnliga rösträtten. 

En av de stora skillnaderna mellan NVb och Smp är att NVb låter kvinnliga skri-

benter komma till tals i tidningens spalter. En av dessa är Frigga Carlberg som i sitt inlägg den 

15 april 1918 åberopar politisk frihet, ekonomisk, frihet och personlig frihet som viktiga driv-

krafter i kampen för demokratiska rättigheter. Att vara en fri människa som på egen hand kan 

bana sig väg inom politik, ekonomi och på det personliga planet är ett bevis på ett förtroende 

från omgivningen som kan liknas vid en viss uppnådd status. Carlberg anger argument som 

skall ge kvinnorna upprättelse som anledning till varför kvinnornas status i samhället borde 

förändras. Efter år av förtryck är det av rättvisa som kvinnorna nu förväntas erhålla politisk 

samhällelig status. Men inte utan att ge någonting tillbaka. Hon ställer krav på kvinnorna. Med 

begreppet samhällsmoderlighet sammanfattar hon de nyttigheter som kvinnorna måste kunna 

erbjuda samhället för uppnådd politisk status. De måste vara starka, fria, upplysta och organi-

serade. Hon anger den samhällsnytta som kvinnorna i sitt politiska arbete kan ge samhället. 

Carlbergs resonemang kan liknas vid en speciell sfär för kvinnorna att agera inom, precis som 

Freidenvalls skillnadsideologi. Begreppet samhällsmoderlighet lyfter både Björk och Rönn-

bäck fram i sin forskning som ett viktigt begrepp som användes för att motivera den samhälls-

nytta som kvinnorna kunde tillföra politiken. Därigenom konkurrerade de inte på männens po-

litiska områden.  

Efter avslaget av proposition 104 i riksdagen den 27 april 1918 ser vi ytterligare 

                                                            
110 Freidenvall (2003) 
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exempel på åsikter om den samhällsnytta som kvinnorna skulle kunna erbjuda samhället. En 

kvinna vid namn Ruth Gustavsson från FKPR stödjer tanken på att kvinnorna har en plats i 

hemmen att fylla. Det är också erfarenheterna från hemmen som enligt Gustavsson borde ge-

nerera rösträtt. Återigen kan man se det som i modernare tid har kommit att tolkas som skill-

nadsideologin som motiv för kvinnliga rösträtten. Främst är det samhällets sociala frågor som 

kvinnorna borde jobba politiskt med då hemmets erfarenheter har givit dem praktiska kun-

skaper som skulle kunna komma till nytta i det politiska arbetet. Även skribenten Elin Wahlqvist 

ser kvinnornas uppgifter som husmödrar som det tunga argumentet för att motivera kvinnorna 

rösträtt. Detta är ytterligare exempel på det som Gunnela Björk lyfter fram i sin forskning. 

Kvinnorna försökte skapa sig en egen politisk sfär skild från männens. Genom detta vill kvin-

norna visa sig ofarliga för männen i det politiska livet.111  

Nya Växjöbladet kallar den 26 1921 januari för en stor dag i Sveriges politiska 

historia. Mot slutet av debatten för den här perioden uttrycker en skribent ett skillnadsideolo-

giskt önskemål. Han villa att kvinnorna förblir kvinnor även i politiken med sina drag av mjuk-

het och kvinnlig takt. 

1.3. Det politiska medborgarskapet för kvinnor beträffande 
deras status och praktik/samhällsnytta i Smålandsposten 

En märkbar skillnad mellan Smålandsposten och Nya Växjöbladet under de två först proposit-

ionerna är antalet texter som nämner eller diskuterar den kvinnliga rösträtten. Smålandsposten 

har fyra texter.  

 Sven Svenska anser det låga medlemsantalet i FKPR vara ett bevis på att kvinnor 

överlag inte är särskilt intresserade av att höja sin status som medborgare och uppnå rösträtt. 

Han hänvisar till samhällsnytta. Men i sitt resonemang är han inte alls övertygad om att det 

skulle vara till nytta för Sverige att kvinnorna erhöll rösträtt. Han försvarar i artikeln de personer 

från högern som är motståndare till kvinnliga rösträtten. Sven Svenska argumenterar utifrån en 

skillnadsideologi men där han inte anser att samhällsnyttan skulle öka utan snarare minska med 

införande av kvinnlig rösträtt. Genom att citera en talare i riksdagen som är motståndare till 

rösträtten förtydligar han sin ståndpunkt: ”Vi mena, att kvinnan har så oändligt viktiga, stora 

och för henne mer närliggande arbetsfält ändå, mycket viktigare arbetsfält än det politiska 

grofarbetets […].”112 Citatet fråntar inte kvinnorna en viktig plats i samhället men tillskriver 
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112 Smålandsposten 13/3 1918. s.6 
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deras viktigaste gärningar till hemmen. Skillnadsideologin är tydlig men vänds här som ett ar-

gument mot kvinnornas rösträttssträvanden. Kvinnorna skulle enligt Svenska inte hinna med 

både politiken och hemmen.  

I Sven Svenskas text kan man se ett konservativt resonemang. Liberalismens idéer 

om rättvisa och människors lika värde får stå tillbaka då det är viktigare att bevara samhället 

intakt och inte omkullkasta den rådande samhällsordningen. Han menar att så länge inte alla 

kvinnor vill dessa förändringar är det bättre att avvakta. 

I november 1918 när författningsstriderna i riksdagen tar fart igen finns inte 

många texter som säger något om status och praktik. En text återger med kommentarer All-

männa valmansförbundets reformkrav. Tidningen håller med om ett kvalifikationsargument 

som innebär att alla som skall få rösträtt skall ha betalat skatt, kvinnor som män. Rösträtten är 

ingen given mänsklig kravlös rättighet. 

1.4. Åsikter om den kvinnliga rösträtten i Nya Växjöbladet  
NVb förmedlar genom sina artiklar överlag en positiv inställning om den kvinnliga rösträttsfrå-

gan. De låter, till skillnad mot Smålandsposten, även några kvinnliga skribenter komma till tals 

i tidningens spalter. I tidningen tillåts röster som aktivt jobbar för rösträtten att yttra sig, dels 

direkt genom egna artiklar och dels genom referat som någon skribent från tidningen skriver. 

Ofta handlar texterna om högerns agerande och hur högern hela tiden försöker förhala den 

kvinnliga rösträtten.  

Motiven som framförs för den kvinnliga rösträtten är flera. Ett av skälen anses 

vara att Sverige nu snart står ensamma i denna del av världen att inte ha anammat kvinnornas 

rätt att vara delaktiga i politiken. Ytterligare skäl är att kvinnorna till sin natur anses ha andra 

egenskaper än männen och att dessa egenskaper kan tillföra något positivt till det politiska livet. 

Ett exempel är att kvinnorna anses vara vekare än männen vilket skulle kunna verka enande 

och att det politiska klimatet därmed skulle bli mildare. Detta är som nämnts ovan exempel på 

den av Freidenvall beskrivna skillnadsideologin och användes av förespråkarna i avsikten att 

sprida åsikter som manade till medhåll för den kvinnliga rösträttsfrågan.  

Frigga Carlbergs inlägg i debatten förstärker känslan av att NVb vill vara en tid-

ning som yrkar på medhåll för den kvinnliga rösträtten. Åsikterna som uttrycks av Carlberg är 

för den kvinnliga rösträtten i kombination med att kvinnorna som motprestation måste tillföra 

kvinnlig samhällsnytta in i det politiska arbetet.  

NVb positiva inställning till den kvinnliga rösträtten märks i ett flertal texter där de kritiserar 

högern för deras motstånd. Det uttrycks besvikelse över hur högern har hanterat frågan. Efter 
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avslaget i riksdagen den 27 april 1918 blir tonen fränare och besvikna röster får utrymme i 

spalterna. Skribenten Elin Wahlqvist anser att kvinnorna genom sina tunga arbetsuppgifter i 

hemmen har blivit kvalificerade för att bli fullvärdiga medlemmar. Hon använder det som Ro-

bert A. Dahl benämner som kvalifikationsargument för att hävda kvinnorna rätt till politiskt 

medborgarskap.113 I den avslutande texten för perioden menar en talare som blir citerad att per-

sonlig frihet och rösträtt är mänskliga rättigheter. Men i nästa mening syns vikten av att vara 

samhällsnyttig då detta bör gälla människor som står under lagen och som betalar skatt. Här 

kan man skönja dragen av det som Rönnbäck beskriver som liberala medborgarskapstankar 

som betonade människors rätt till självständighet i kombination med duglighet, som argument 

för rösträtt. 

Den tredje propositionen som avhandlas i riksdagen under november och decem-

ber 1918 handlar mest om den kommunala författningsreformen men den gäller också lika röst-

villkor för kvinnor som för män, därav finns den med i uppsatsen. Vid några tillfällen under 

dessa månader rapporterar Nya Växjöbladet från möten där kvinnliga rösträtten diskuteras. Tid-

ningens inställning under den här perioden i de fall kvinnliga rösträtten nämns är positiva. Ett 

exempel är då en riksdagsman från högern på ett möte uttrycker ogillande att högern ändrat 

uppfattning i frågan och nu är för kvinnlig rösträtt. Nya Växjöbladet beskriver talarens uppfatt-

ningar som efterblivna. 

Då den sista propositionen går upp i riksdagen 1919 är det i stort sett ingen debatt 

i tidningen innan omröstningen. Det är som att luften har gått ur och alla vet att reformen kom-

mer att gå igenom. I referatet från riksdagen uttrycks inget nedsättande om den nu föreliggande 

reformen. Det kallas för en stor dag och en seger för demokratin. En artikel några dagar efter 

omröstningen i riksdagen följer en kommentar i tidningen. Dagen beskrivs som en stor dag för 

den svenska demokratins historia och kvinnorna kamp som gått lugn och fredlig till.  

1921 efter omröstningen kommer fler kommentarer. I tidningen kommer nu artiklar som hyllar 

dessa dagar och kallar dem för stora dagar i svensk historia. Skribenter konstaterar att kvinnorna 

nu äntligen har fått sitt fulla medborgarskap och att det är tecken på rättvisa när alla får var med 

och bestämma om hur landet skall styras. 

1.5. Åsikter om den kvinnliga rösträtten i Smålandsposten 
Smålandsposten har inte många texter med under denna perioden för de två första proposition-

erna. Det är några texter i anslutning till att propositionen läggs fram i riksdagen, men därefter 

är det tyst. Inte heller finns några artiklar eller kommentarer i samband med debatten i riksdagen 
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och avslaget.  

I den enda större text som tidningen har med för denna period, skriven av Sven Svenska, ges i 

inledningen beskedet att frågan är av stor vikt. Genom att dra paralleller mellan antalet med-

lemmar i FKPR och det totala antalet kvinnor i landet kommer Svenska fram till att kvinnorna 

själva inte önskar rösträtt. Han skriver i inledningen att texten skall reda ut skillnader mellan 

förespråkarna och motståndarna men texten blir mer eller mindre en text som försvarar mot-

ståndarnas hållning. Svenska bemöter för det första argumentet att det blir allt fler länder som 

genomför den kvinnliga rösträtten. Detta är inte relevant menar han då andra länder inte har 

samma frikostiga rösträttsregler som föreslås i Sverige. Antalet kvinnliga röstberättigade skulle 

bli betydligt fler i Sverige. För det andra bemöter han argumentet att införandet av kvinnlig 

rösträtt är det enda rätta med att det inte är upp till bara en part att avgöra vad som är rätt. Även 

motståndarna (högern) som är övertygade om att rösträtten inte är det bästa måste få lov att 

handla enligt sin övertygelse menar Svenska. Överlag verkar Sven Svenska inte vara särskilt 

övertygad om att den kvinnliga rösträtten är något positivt för Sverige. Det är också talande för 

tidningen att det i texterna inte uttrycks särskilt mycket som handlar om den kvinnliga rösträt-

ten. De låter inga kvinnor komma till tals i några texter. 

När den tredje propositionen debatteras hösten 1918 finns många artiklar i Små-

landsposten. Alla åsikter i tidningen gällande kvinnliga rösträtten är inte negativt uttryckta, i en 

artikel den 30 november beskrivs denna förändring vara god. Det verkar istället vara upphävan-

det av skattestrecket som ställer till mest bekymmer.  

Då riksdagsman Aaby Eriksson från högern håller ett opinionsmöte berättar han om att han inte 

stödjer den kvinnliga rösträtten. Till skillnad mot Nya Växjöbladet kommenterar Smålandspos-

ten inte detta uttalande utan låter det passera oemotsagt.  

Den sista propositionen röstades igenom i riksdagen den 24 maj 1919. I början av 

april finns en artikel där texten visar att frågan redan är avgjord. Höger verkar nu ha gått med 

på reformkraven med bland annat den kvinnliga rösträtten och textförfattaren använder sitt ut-

rymme i tidningen till att hylla högern som gått emot sin övertygelse för att bibehålla lugn i 

landet. Att reformen innebär att rättigheterna mellan män och kvinnor utjämnas nämns inte. 

Efter den genomförda riksdagsdebatten och bifallet i omröstningen följer ett refe-

rat av denna. I samma nummer kommenterar en skribent debatten. Skribenten gratulerar inte 

kvinnorna och i motsats till Nya Växjöbladet verkar skribenten inte tycka att det är en stor dag 

för varken Sverige eller kvinnorna. Den text som avslutar denna debatt 1919 konstaterar att 

debatten i riksdagen var kort och att alla verkade vara trötta på frågan. Skribenten avslutar med 
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att den kvinnliga rösträtten inte kommer innebära något särskilt för landet, utan beskriver de-

mokratisträvandena som något som inte spelar någon roll. 

I januari 1921 genomförs den andra omröstningen. Smålandspostens skribent 

kommenterar kort och gott bifallet i riksdagen. Inte ett ord om att det är en stor dag. I den 

avslutande artikeln refereras en riksdagsman från högern där han anser att kvinnorna egentligen 

inte vill ha rösträtten utan att det enligt kvinnorna är en börda som de nu måste bära. Kanske, 

anser skribenten, kan detta föra nytta med sig för religionen och den kristna tron i landet. Skri-

benten kommenterar inte detta utan låter högerpolitikerns ord tala för sig själv. 

5. Sammanfattning och slutdiskussion 
Nya Växjöbladet var en tidning som tillhörde de frisinnade vilka genomsyrades av liberala 

tankegångar, där demokratiska värden började få genomslag. Tidningen har genomgående 

positiva åsikter om den kvinnliga rösträtten. De låter kvinnor få plats att själva skriva i 

tidningen. Deras skribenter uttrycker i sina texter stöd för de reformer som vill förändra 

samhället till som vi idag skulle kalla det demokratiskt samhälle. Nya Växjöbladet uttrycker vid 

några tillfällen rättviseargument som belägg för kvinnliga rösträtten. Men man märker i 

tidningen att status i ett samhälle är starkt kopplad till att kunna erbjuda något tillbaka. 

Smålandsposten var en konservativ tidning och var präglad av det. De 

konservativa hade under lång tid motsatt sig den kvinnliga rösträtten. I början av perioden som 

uppsatsen undersöker finns det fortfarande kvar ett motstånd, men allteftersom tiden går vacklar 

motståndet och tidningen blir en motvilligt skeptisk anhängare till den kvinnliga rösträtten. De 

åsikter som Smålandsposten förmedlade var att den kvinnliga rösträtten inte behövdes, den var 

onödig. Samhället skulle klara sig lika bra utan att den genomfördes.  

Tystnad kan också vara talande. En skillnad mellan Nya Växjöbladet och 

Smålandsposten är denna tystnad. Nya Växjöbladet låter inte kommentarer som uttrycker 

negativa åsikter om den kvinnliga rösträtten passera oemotsagda. Smålandsposten har med fler 

negativa kommentarer i sina texter och dessa uttrycks ibland direkt av skribenten eller genom 

ett återgivet referat. I dessa fall får de passera genom tidningen utan att ifrågasättas. 

När reformerna röstas igenom 1919 och 1921 märks också en skillnad mellan tidningarna. Nya 

Växjöbladet beskriver dessa dagar som stora dagar i svensk politik. De gratulerar de svenska 

kvinnorna och uttrycker att det är en seger för alla människor i Sverige. Smålandsposten 

däremot är återigen ganska tysta. Inte i någon artikel eller rubrik höjs dessa dagar eller tillfällen 

till något speciellt. Inga gratulationer till kvinnorna uttrycks.  
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I frågan om det politiska medborgarskapet och kvinnornas status, praktik och 

samhällsnytta uttrycks liknande tankar i båda tidningarna. Nya Växjöbladet är som ovan 

diskuterats positivt inställd till kvinnliga rösträtten, men argumenten som framförs har tydliga 

drag av skillnadsideologi. I texterna lyfts kvinnornas speciella drag och kvalifikationer fram 

som avgörande för att kvinnorna skall få status som fullvärdiga medborgare och erhålla rösträtt. 

En höjd medborgerlig status innebär att man måste tillföra samhället något, det som benämns 

samhällsnytta. Ännu har inte liberalismens idéer om alla människors lika värde oavsett roll i 

samhället slagit igenom.  

Smålandsposten har också med resonemanget som betecknas skillnadsideologi. I 

tidningen används detta också som ett sätt att argumentera för att kvinnorna inte skall blanda 

sig i politiken utan deras kvalifikationer lämpar sig bäst i hemmen. Mot slutet av perioden kan 

man märka att tidningen har börjat anpassa sig till att kvinnliga rösträtten kommer att 

genomföras. Tidningen använder då skillnadsideologiska resonemang för att legitimera 

kvinnornas rösträtt. 

 

 

Didaktisk reflektion 
Första meningen i gymnasieskolans läroplan slår fast att skolväsendet skall vila en på 

demokratisk grund. Skolans roll är att fostra demokratiska medborgare. Jämställdhet mellan 

män och kvinnor betonas tidigt i läroplanen.114 Traditionellt inom ämnet historia har fokus 

oftare varit på mannens historia. Att kvinnorna fick rösträtt och medborgerliga rättigheter så 

sent som för bara ungefär 100 år sedan kan vara en viktig komponent för att förstå varför det 

fortfarande i den allmänna debatten pratas om vikten av lika villkor för män och kvinnor. 

Rösträtten är nu lika men fortfarande återstår det luckor där rättigheter mellan män och 

kvinnor fortfarande inte är utjämnade. Dessa kan till exempel anas i debatten om lika lön för 

lika arbete. Män verkar också att döma av den massmediala rapporteringen ta sig större 

friheter på bekostnad av kvinnornas trygghet. Dagligen i den massmediala rapporteringen hör 

man hur kvinnor blir trakasserade av män.  

Med utgångspunkt från kvinnornas rösträttskamp kan skolan ge eleverna 

kunskap om Sveriges demokratiska historia, försöka öka förståelsen för varför samhället ser 

ut som det gör idag och att det fortfarande är viktigt att kämpa för alla människors rättigheter.  

                                                            
114 Skolverket (2011) 
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