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The new woman  
-Rhetorical features in arguments for voting rights at LKPR and 

the Suffragette’s 
 

Abstract 
 

The purpose of this essay is to study the similarities and differences in the rhetoric of 

the Swedish organisation” LKPR” and the English Suffragette’s. How they present their 

idea of the political vote for women, what kind of metaphors are used e.tc. The study is 

based on the voting women’s newspapers, as well as letters and a speech. The study is 

also supposed to discuss the various reasons why the militant methods and rhetoric in 

the democratization from the suffragette’s in England did not influence the voting 

women of Sweden in a more comprehensive way, and why Swedish activist did not use 

the militant methods. This has many complex explanations. The rhetoric of the 

suffragettes was far more militant and associated with the concept of war. In Sweden, it 

was more about motherhood, family and home, the Swedish activist did not embrace the 

militant methods of the suffragette’s. That’s partwise because of the concept of 

femininity, the fear of further conflicts, dependence on men etc. Even if the two 

organisations were distinctly different, one thing they shared was the concept of “a new 

kind of woman”. It was a woman who broke the social structures, gender structures and 

in some cases even laws to get what they wanted. It was a woman who no longer 

pleased with what they were assigned, but now looked for what they considered to be 

entitled to. It was a new type of woman who came to stay.  
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1 Inledning 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades i Stockholms stad år 

1903. En förändringens tid stod utanför dörren och dess anda svepte över internationellt 

vatten. Women’s social and political union (WSPU) grundades i England, suffragetter 

höjde sina röster. En ny tid stod framför en ny sorts kvinna- med nya visioner och nya 

krav. Rätten till att rösta, och på så sätt vara med och påverka samhället efter att man 

har blivit myndig är för oss i Sverige idag en självklarhet-, oavsett vilket kön man 

tillhör. Rätten för oss att välja huru- vida vi ska ta oss till vallokalen eller inte, är inget 

som varken ifrågasätts eller tillägnas en fundering. I en tid där du tilldelas rättigheter-, 

glöms allt för ofta aktörerna bakom denna framgång bort. Detta trots att vi lever i en 

värld, där antidemokratiska krafter lever vidare och där dessa privilegier, inte är 

självklara. År 2018 är det hundra år sedan engelska kvinnor erhöll den politiska 

rösträtten. År 2019 är det hundra år sedan svenska kvinnor tilldelades den politiska 

rösträtten. Detta samtidigt som vi i Sverige och medborgare i övriga delar utav Europa 

under de senaste åren blivit väl påminda om de antidemokratiska rörelser som har börjat 

såväl att ta ton som plats. Dessutom har det uppmärksammats att moderna 

historieböcker som tilldelas elever i skolans värld erhåller en stor brist på information 

gällande ”kvinnlig” historia, och kvinnliga aktörer i den.1  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta uppsatsarbete är att studera och jämföra den svenska rösträttsrörelsens 

LKPR och de engelska Suffragetternas retorik och legitimerande av sitt politiska 

budskap och handlande, samt deras respektive retoriska tillämpning för att åstadkomma 

den eftersträvade förändringen under det tidiga 1900-talet.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Josefine Rönnbäck och avhandlingen ”Politikens genusgränser” är forskning som har 

berört området.2 Där är Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i fokus. 

Rönnbäck tar i sin avhandling upp hur verksamheten är uppbyggd, bitvis argumentation 

för och emot den kvinnliga rösträtten under det tidiga 1900-talets Sverige, samt lyfter 

författaren även begreppet ”kvinnlighet”.  

                                                 
1 https://www.svt.se/kultur/forkrossande-majoritet-av-man-i-historiebockerna  
2 Rönnbäck, Josefin, ”Politikens genusgränser - Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors 

politiska medborgarskap 1902–1921”, Atlas, Stockholm, 2004 

https://www.svt.se/kultur/forkrossande-majoritet-av-man-i-historiebockerna
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Det beskrivs att kvinnlighet kanske inte har någon fast och bestämd form, utan att det 

snarare är någonting som har förmågan att utvecklas och att innebörden av begreppet 

ligger i betraktarens ögon.3 Rönnbäck diskuterar kring samarbetet mellan LKPR och 

män i den svenska politiken. Författaren har kommit fram till att LKPR lyckades att få 

hjälp av dessa politiker för att kunna utveckla och nå framgång i arbetet för den 

politiska rösträtten för kvinnan.4 Detta innebär också att Sveriges kvinnor inte endast 

var beroende av männen i det privata livet, utan även i sin politiska kamp för att 

förbättra sina liv. Författaren förklarar också att det faktum att LKPR existerade kunde 

ses som en ”protestyttring”. Denna protest menar Rönnbäck riktar sig mot männen i 

politiken som hade hanterat den kvinnliga rösträttsfrågan på det sättet som det 

hanterades.5 Rönnbäcks studier är någonting som kommer att gynna resultatdelen i 

följande arbete.   

 

Avhandlingen ”Rösträtt med förhinder - rösträttsstrecken i svensk politik 1900 - 1920” 

skriven av Ebba Berling Åselius diskuterar också bitvis den kvinnliga processen.6 Här 

diskuterar författaren bland annat det inkonsekventa i att exkludera en del av 

befolkningen från den politiska rösträtten. Åselius förklarar att skatteplikten erhölls för 

såväl män som kvinnor, trots att kvinnor i sin tur inte hade möjlighet till att påverka 

denna typ av lagstiftning.7 Denna avhandling kommer att tillämpas i del två av 

uppsatsarbetet för att lyfta fram sociala och politiska faktorer för att sätta den kvinnliga 

rösträttsprocessen i en historisk kontext.  

 

Ytterligare en avhandling som har studerats för att ge inspiration är Björn Björkelids 

avhandling ”Kvinnokrav i manssamhälle- rösträttskvinnorna och deras metoder som 

opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902-21” där bland annat suffragetterna 

tas upp, men fokuseras kring LKPR och hur dess arbete för den politiska rösträtten 

formades.8 Björkelid förklarar att det fanns skilda uppfattningar om suffragetterna i den 

svenska rösträttsorganisationen.  

                                                 
3 Rönnbäck, s.203 
4 Rönnbäck, s.268  
5 Rönnbäck, s.250 
6 Berling, Åselius, Ebba, ”Rösträtt med förhinder- rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920”, 

Akademitryck AB, Stockholm, 2005 
7 Åselius, s.193 
8 Björkelid, Bertil, ”Kvinnokrav i manssamhälle- rösträttskvinnorna och deras metoder som 

opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902-21”, Uppsala, Textgruppen i Uppsala AB, 1982 
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Författaren upplyser också om risken för LKPR med att visa samarbetsvillighet och stöd 

inför den engelska rörelsen, det beskrivs som någonting som hade kunnat skada den 

svenska processen.9 

 

Professorn Christina Florin och boken ”Kvinnor får röst- Kön, känslor och politisk 

kultur i kvinnornas rösträttsrörelse” är också ett arbete som har liknande teman och 

som går att koppla till mitt uppsatsarbete. Florin diskuterar bland annat om 

könstillhörigheten och vad det har för betydelse för samhället i stort, samt vad det kan 

få för betydelse för den enskilda individen.10 Författaren diskuterar att rösträttsfrågan 

utöver den politiska aspekten även var av social betydelse. Det började diskuteras kring 

sociala frågor som kvinnor berördes av i vardagen, exempelvis diverse 

äktenskapslagstiftningar, myndighetsfrågan, medborgarskapet osv.11Florin förklarar att 

endast det faktum att kvinnan då tog plats i det offentliga rummet och den politiska 

världen var någonting som provocerade samtidens strukturer.12  

 

I avhandlingen ”I faderns ställe- Genus, ekonomisk förändring och den svenska 

förmyndarinstutitionen ca 1700-1860” skriven av historiken Ann Ighe finns det 

områden som främst del två i detta uppsatsarbete kommer att gynnas av. Det diskuteras 

kring kvinnans omyndighet och den beroendeställande relationen mellan männen och 

kvinnorna i dåtidens Sverige. Ighe förklarar att det i enighet med juridiken endast 

ansågs finnas en myndig person i vardera familj. Författaren beskriver det som att 

familjen i sin helhet kan symboliseras av en kropp, där det endast finns ett huvud-som 

är symbol för mannen i familjen. 13 I och med detta förklarar författaren vidare att detta 

även speglades vid riksdagens probleminventering. Kvinnors problem och 

levnadsförhållanden sattes inte i centrum för diskussionen, istället lyftes mannens 

problem och hans situation inom ställföreträdarskapet upp för debatt.14 Detta utgör 

ytterligare ett hinder i strävan för en förbättring av kvinnors levnadsvillkor under det 

tidiga 1900-talets Sverige.  

 

                                                 
9 Björkelid, s.255 
10 Florin, Christina, ”Kvinnor får rösträtt- Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse”, 

Atlas, Stockholm, 2006 
11 Florin, s.18 
12 Florin, s.16 
13 Ighe, I faderns ställe - Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstutitionen ca 1700–

1860, Göteborgs universitet, Göteborg, 2007 , s.101 
14 Ighe, s.243 
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Gunilla Björk som skrivit avhandlingen ”Att förhandla med sitt medborgarskap- 

Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950” kommer också att 

tillämpas i uppsatsdel två. I denna avhandling förklaras det att de svenska kvinnornas 

exkluderande av det politiska medborgarskapet berodde på att de hade fel 

könstillhörighet.15 Författaren diskuterar även den ekonomiska självständigheten som 

männen erhöll till skillnad från kvinnorna kunde liknas vid ett bevis för 

”medborgarduglighet”.16 Författaren förklarar att  det faktum att kvinnor kom att få en 

viss utökning gällande rösträtt och valbarhet inom den kommunala politiken, var 

betydande för att senare kunna uppnå det fullständiga politiska medborgarskapet.17 Det 

kommunala uppdraget var någonting som kom att finnas med i stor utsträckning för 

LKPR:s argumentation i rösträttskampen.  

 

I boken ”Emmeline Pankhurst”, av Paula Bartley beskrivs frontpersonen för WSPU. 

Här förklaras det att rösträttskampen inte var det enda som Pankhurst kämpade för- utan 

även för att förbättra kvinnors liv över lag ur sociala och ekonomiska perspektiv. Den 

politiska rösträtten var lite av en metod för att sedan kunna ta sig dit.18 Det förklaras att 

organisationen WSPU var menat att endast vara tillgängliga för kvinnor, och dess motto 

”Deeds not words” myntades och kom att genomsyra apparaten.19 Eftersom hjälpen av 

den samtida liberala regeringen inom den kvinnliga rösträttsfrågan var förblev fiktiv 

menade Pankhurst på att det tvingade WSPU att fortsätta sin kamp och ”väcka 

landet”.20 Väcka landet som symbol för att de ignorerar dåliga förhållanden för kvinnor 

som rådde under det tidiga 1900-talets England.  

 

Norquay förklarar I boken “Voices and votes- a literary anthology of the women’s 

suffrage campaign” om att det precis som I Sverige även var en stor risk för kvinnor i 

England att under den här tiden uppträda i det offentliga rummet med en politisk 

agenda.21  Det diskuteras även om konsekvenser som de engelska suffragetterna fick till 

följd av sina militanta aktioner. Exempel på detta är hungerstrejker och tvångsmatning i 

landets fängelser.  

                                                 
15 Björk, ”Att förhandla med sitt medborgarskap- Kvinnor som politiska aktörer i Örebro 1900–1950”, 

TA-tryck, Bjärnum, Lund, 1999, s.292 
16 Björk, s.296 
17 Björk, s.91 
18 Bartley, s.6 
19 Bartley, s.67 
20 Bartley, s.83 
21 Norquay, Glenda, Voices and votes- a literary anthology of the women’s suffrage campaign, s.13 
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Dessutom beskriv denna typen av kvinna att besitta egenskaper som auktoritet och 

styrka.22 Detta var ett nytt konstruerat kvinnoideal som de engelska rösträttskvinnorna 

kom att anamma och förespråka i sin kamp under det tidiga 1900-talets England.  

 

Iara Laxén har författat ett komparativt uppsatsarbete på kandidatnivå där utförandet av 

själva rösträttskampen i Sverige och Storbritannien samt vilka argument och vilken 

politik som påverkade Sverige under dessa omständigheter står i fokus. Titeln lyder: 

”Måste vi höja våra röster för att höras?”23 Författaren går bitvis in i en av mitt arbetes 

frågor, nämligen om relationen mellan LKPR och Suffragetterna. Laxén beskriver att på 

grund av de valda metoder och uttryckssätt som WSPU:s medlemmar tillämpade, gav 

det rösträttsfrågan ett dåligt rykte. 24 Vidare är Laxén’s arbete fokuserat på hur själva 

processen gick till i England och Sverige, samt vilka konsekvenser det resulterade i. 

Laxén studerar även vilka argument som förekom i den svenska rösträttsprocessen. Här 

skiljer sig våra arbeten åt. Mitt arbete har fokus kring retoriken och analysen av begrepp 

som rösträttskvinnorna tillämpade, såväl inom den svenska rörelsen som i den engelska. 

Utöver det skiljer sig våra arbeten där jag väljer att med hjälp av resultatet av del ett 

samt den historiska kontexten analysera varför retoriken hos de två verksamheterna 

skiljde sig, varför LKPR tillämpade en mildare form av retorik och praktik.  

 

Det finns faktorer som tyder på att det har funnits ett visst utbyte mellan medlemmar ur 

LKPR samt Suffragetterna, oavsett hur pass omfattande det har varit. Delvis finns det 

brev där det beskrivs att svenska rösträttskvinnor varit i England för att ta del utav 

suffragetters möten, samt finns det även upprepande artiklar i främst tidskriften 

”Rösträtt för kvinnor” där suffragetterna omtalas. I följande uppsats kommer jag att 

fokusera på andra faktorer som kan ge perspektiv på skillnaderna.  

Vidare lägger Laxén ganska stor vikt vid att förklara hur de två organisationerna var 

uppbyggda och fungerade i praktiken. Författaren diskuterar exempelvis första 

världskriget och hur det påverkade verksamheterna, eftersom hon förklarat att hon 

behandlar de två första decennierna av 1900-talet. Mitt uppsatsarbete berör tidsperioden 

mellan åren 1910–1913.  

                                                 
22 Norquay,s.22 
23  Laxén, Iara, Måste vi höja våra röster för att höras? - Om kampen för kvinnlig rösträtt under 1900-

talets två första årtionden”, Lunds universitet, 2016 
24 Laxén, Iara, s.19 
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Även i val av källor skiljer sig våra arbeten från varandra. Laxén har exempelvis använt 

sig av källmaterial som ligger mer i nutiden, exempelvis Dagens nyheter. Dessutom har 

författaren inte tillämpat suffragetternas egna tidskrift- ”Votes for women”. Utöver det 

behandlar mitt uppsatsarbete LKPR:s tidskrifter i större omfattning.  

 

LKPR hade ett samarbete med manliga politiker med förhoppning om att det skulle 

gynna rösträttsprocessen, samtidigt som de engelska rösträttskvinnorna inte hade detta 

som alternativ. Det fanns en kluven uppfattning om suffragetterna i den svenska 

organisationen gällande de militanta aktioner som utfördes i England. Det fanns 

anledning att argumentera för att WSPU gav den kvinnliga demokratiseringsprocessen 

ett mindre attraktivt rykte. Likväl i England som i Sverige var det en farlig risk för 

kvinnorna själva att representera sina medsystrar i ett politiska syfte på den offentliga 

plattformen. Att uppnå den politiska rösträtten för kvinnor var dock ett delmål som var 

tvunget att uppnås för att aktivisterna ur ett större perspektiv skulle ha möjlighet att 

förbättra kvinnornas liv ur flera aspekter. Nu var kvinnorna tilldelade skyldigheter, men 

exkluderade från vissa rättigheter- som argumenterades för att vara inkonsekvent. Enligt 

samhällets juridiska riktlinjer och sociala normer skulle vardera familj erhålla en 

myndig person, som förföll sig bli mannen. Detta symboliseras i form av en kropp, där 

huvudet representerar mannen. I och med detta kom mannen därav också erhålla rollen 

som kvinnans förmyndare. Detta gör att kvinnan inte äger sig själv på ett socialt, 

politiskt eller ekonomiskt plan- hon hamnar i beroendeställning.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka idéer hänvisar LKPR och Suffragetterna till när de sprider sitt politiska 

budskap? Vilka likheter respektive skillnader framkommer i deras retorik?  

- Hur förhåller sig de två rösträttsverksamheterna till de rådande genusordningen? 

- Hur kan den historiska kontexten användas för att förstå anledningarna till 

skillnaderna eller likheterna i de två rösträttsrörelsernas retorik?  

 

1.4 Källmaterial  
1.4.1 Det primära källmaterialet:  

I del ett av uppsatsarbetet besvaras i första hand fråga ett. Där kommer retoriken att 

ligga i fokus och jag kommer att använda två tidskrifter som fungerade som rörelsernas 

språkrör. Tidskrifterna det rör sig om är den svenska tidningen ”Rösträtt för kvinnor”, 

och den engelska ”Votes for women”.  
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”Rösträtt för kvinnor” publicerades av LKPR, med startskott år 1912. Omfånget för 

tidskrifterna som valts är mellan åren 1910–1913. Under år 1912 publicerades 19 

nummer av tidningen, och år 1913 publicerades 23 stycken.”Votes for women” var en 

tidskrift som utgavs av ”WSPU” där de engelska suffragetterna var medlemmar, och 

tidningen publicerades veckovis, med start år 1907. Dessa tidskrifter finns att ta del av 

digitalt. I de artiklar som valts ut har det funnits en speciell typ av retorik som 

genomsyrat texten och gavs ut 1910-1913. De olika primära källmaterialen fyller 

samma syfte, nämligen att informera och argumentera för den kvinnliga rösträtten. 

Målgruppen som materialet vänder sig till är i första hand medlemmar ur de två 

organisationerna och övriga rösträttskvinnor. Det primära källmaterialet är politiskt, och 

därav vinklat där det främst vänder sig mot en specifik åhörargrupp. I historisk kontext 

med detta källmaterial säger det dock en hel del om den tiden, och eftersom att arbetets 

utgångspunkt är att studera kvinnoröströrelsens sida av historien har jag därför valt att 

tillämpa det i arbetet. Tidskrifterna innehåller såväl artiklar som bilder, och i vissa fall 

finns även dikter. Utöver detta har jag även använt brev,- skrivna av ledande aktörer i 

den svenska och engelska rösträttsrörelsen. Det svenska brevet har funnits att tillgå via 

Stockholmskällan och det engelska via National archives.  

 

1.5 Metod 

Det valda källmaterial kommer att centraliseras vid LKPR:s tidskrift ”Rösträtt för 

kvinnor”, samt WSPU:s tidskrift ”Votes for women”. De nummer som har valts ut för 

att tillämpas i arbetet har varit har varit nummer och artiklar där en särskild typ av 

retorik och begrepp har förekommit, som har varit intressant för mitt arbete och som 

kan hjälpa till att besvara uppsatsens frågeställningar. I den mån som det varit 

nödvändigt har även övrig text runt om citatet tagits med för att ge läsaren en 

helhetsbild. Första delen av arbetet kommer att bestå av en textanalys där de två olika 

verksamheternas retorik ska studeras och ställas i förhållande till varandra. Här kommer 

jag även att koppla resultaten mot rådande genusordning.  

Detta kommer att göras med hjälp av det primära källmaterialet. Där kommer det att 

läggas särskild vikt på metaforer, symboler, m.m. Finns det några teman som det går att 

dela upp de två rösträttsorganisationernas retorik i, vad använder de sig av för begrepp 

och vad innebär dessa, m.m. Den andra delen av arbetet kommer delvis med hjälp av 

första delen av arbetet att diskutera min andra samt tredje frågeställning.  
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Denna del går ut på att kartlägga olika faktorer till varför dessa två rösträttprocesser 

skiljde sig så pass från varandra. Detta kommer att göras genom att även lyfta upp de 

sociala faktorer som påverkade och formade kvinnors liv under denna tiden.   

 
1.6 Teori  

Under detta uppsatsarbete kommer Yvonne Hirdmans teoretiska perspektiv att 

tillämpas, där hon formulerat ”genuskontraktet”. Detta genuskontrakt går ut på att män 

och kvinnor bevarar den skillnaden som finns emellan dem i samhället. Skillnaden 

innebär exempelvis de olika åtaganden som de blir tilldelade beroende på deras 

könstillhörighet. Det blir som en slags motbild till varandra. Hirdman förklarar det som 

”Hans skyldigheter- hennes rättigheter”.25 Hirdman beskriver det även som att mannen 

exempelvis har ansvar för försörjningen, och kvinnan hamnar därav i beroende.26 Det 

var en struktur som inte ifrågasattes, och som därav levt i generationer. Det utgicks från 

att mannen var normen, och kvinnan/ det kvinnliga värderades lägre. Dock är det ett 

begrepp vars innebörd har kapacitet att med tiden förändras. I och med detta går det 

även att tala om det så kallade ”Hushållskontraktet”. Detta hushållskontrakt påpekade 

bland annat att familjen skulle ha en myndig person (mannen), och resterande 

familjemedlemmar befinner sig under den myndiga personen i familjehierarkin. Utöver 

det går det att finna ”husmorskontraktet” som uppkom på 30-talet, eller 

”Jämställdhetskontraktet” som uppstod runt 70-talet. Författaren menar att det enda 

sättet att nå en förändring är att rubba föreställningarna om vad som definieras som 

kvinnligt eller manligt. Denna teori bygger jag min analys på. Genom att analysera 

begrepp som tillskrevs en kvinnlig betydelse menar teorin att det går att synliggöra ett 

genuskontrakt som upprätthöll ojämlika relationer mellan män och kvinnor. Hirdman 

förklarar att för att en förändring ska ha möjlighet att ske behövs det att en situation som 

ligger till grund för det stereotypiska genuskontraktet undviks.  

Utöver det beskriver Hirdman det som att man ska fly situationen som upprätthåller 

denna skillnad mellan landets invånare, för att sedan ha möjlighet att förändra den.27  

I mitt uppsatsarbete kommer genuskontraktet att tillämpas för att se om någon av de två 

rösträttsverksamheterna bröt mot kontraktet, om de bröt mot det genom dessa steg som 

Hirdman redovisar och på sådant vis förklara varför verksamheterna i så fall skiljde sig 

åt. 

                                                 
25 Hirdman, s.88.  
26 Hirdman, s.88 
27 Hirdman, s.94 
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 Någonting som också bör uppmärksammas i samband med detta ämnesområde är 

begreppet ”medborgarskap”. Björk diskuterar i sin avhandling att innebörden av detta 

begrepp i samtiden skiljde sig mellan de två könen. Det som menas är att kvinnor var 

exkluderade från diverse rättigheter som var av ekonomisk och politisk karaktär. 28 

Författaren förklarar att forumet där det politiska medborgarskapet kunde utöva något 

betydande inflytande var en plattform för männen- den offentliga sfären.29 Ett 

inkonsekvent system som också förföll sig att bli en betydande anledning till att diverse 

kvinnorättsrörelser nu började träda fram.  

 

 

2. Bakgrund  
För att förstå situationen i Sverige och England under det tidiga 1900-talet är det viktigt 

att studera såväl den rådande sociala situationen som rösträttsverksamheterna. 

Kvinnornas förmyndare var fadern, fram tills giftermålet där den rollen överläts till 

mannen som hon kom att ingå äktenskap med.30 Arbetande kvinnor blev även tilldelade 

lägre lön.31 Samtidigt hade de inte heller rätten att försöka påverka detta, då de inte 

erhöll den politiska rösträtten. WSPU, (women´s social and political union) grundades 

år 1903, b.la av Emmeline Pankhurst som kom att bli något av en frontfigur för 

rörelsen. Denna rörelse kom till en början att ha ett samarbete med ILP- the independent 

Labour party. ILP var ett socialistiskt parti under denna tidens England. Tanken var att 

Suffragetterna skulle sätta press på partiet, för att de i sin tur skulle förespråka kvinnans 

lika rätt för den politiska rösten som mannen. År 1906 hade ILP blivit valda, och 

suffragetterna förväntade sig därför att en betydande förändring snarast skulle ske. 

Dock kom processen inte att innebära något framstående resultat för rörelsens vinning, 

därav började nu militantare metoder från Suffragetterna sida att tillämpas.32  

Samtidigt som WSPU grundades i England, kom LKPR- (Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt) att grundas i Sverige. Landsföreningen hade som strävan att vara 

politiskt neutralt, där kvinnor från alla ideologiska perspektiv och samhällsklasser skulle 

vara välkomna att delta i kampen för den politiska rösträtten.33 Det var en punkt som 

skulle förena dem. Dock kom organisationen att kritiseras med argumentet att 

majoriteten av medlemmarna var medel-och överklasskvinnor.  

                                                 
28 Björk,s.291 
29 Björk,s.292 
30  Ighe, s.100 
31 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/historik/  
32 http://www.newhistorian.com/founding-wspu/1417/  
33 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/  

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/historik/
http://www.newhistorian.com/founding-wspu/1417/
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/
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En förklaring till detta kan vara att för att få vara medlem i Landsföreningen finns det en 

årlig avgift som skulle betalas. Utöver detta kunde man se samhället som en slags 

spegel för apparaten, där hierarkin inom rörelsen byggs, beroende på vilken status en 

specifik medlem hade till vardags. Med andra ord, ju högre status en medlem har i det 

vanliga livet, desto mer inflytande i rörelsen blir hen per automatik tilldelad. Detta även 

fast så kanske inte var den grundläggande tanken, det föreföll sig så. Organisationens 

huvudaktörer var till största del själva uttryckligen liberala, och därav blev det en 

ideologi som kom att prägla LKPR.34 Landsföreningen föddes genom en hopslagning av 

flera olika rörelser i Sverige som kämpade för samma mål.35 Ämnet hade under en tid 

tystlåtet smugit till sig mer och mer uppmärksamhet och intresse bland Sveriges 

befolkning. Det var först under 1890-talet som viljan av den politiska rösträtten nu 

sakteligen började göra sig hörd. Trots att denna rösten fortfarande var oerhört 

begränsad.36  

 

Vad skiljer sig då Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt med Suffragetterna? 

Målet var detsamma, att uppnå rösträtten för att få inflytande och därmed möjlighet att 

förbättra kvinnans livssituation. Skillnaden låg i metoden som tillämpades för att 

försöka ta sig dit, och därmed även i retoriken. Till skillnad från i Sverige där processen 

och metoderna i stort var fredliga, började nu Suffragetterna att se annorlunda på 

situationen och därmed även tillämpa militanta aktioner. Någonting som kom att väcka 

stor uppmärksamhet. Detta var någonting som kom att ur ett juridiskt perspektiv 

resultera i exempelvis böter och fängelsestraff. Men det nämnda beteendet och 

tillvägagångssättet var inte endast någonting som utmanade samhällets lagstiftning, utan 

även dess ”oskrivna lagar” som bestämde hur kvinnor respektive män skulle uppträda.  

Dessa medlemmar bryter mot normen för hur kvinnor skulle agera och bete sig- vilket 

sätter skam över medlemmars familjer. Därav bemöts den ”militanta rösträttskvinnan” 

av problematik ur flera olika aspekter. Suffragetterna skulle också kunna beskrivas som 

en drivande kraft ur ett internationellt perspektiv. Detta då de kom att få stor 

uppmärksamhet runt om i Europa, på grund utav deras militanta aktioner. Det var 

någonting helt nytt som hade skapats, som bröt mot alla sociala normer och könsroller 

som samhället vilade på. De bröt mot det som Yvonne Hirdman definierar som 

”Genuskontraktet”. 

                                                 
34 Florin, s.48 
35 Florin, s.44 
36 Rönnbäck, s.57 
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3. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
Florin diskuterar att LKPR systematiskt använt sig av diverse olika språkliga 

tillvägagångssätt för att redovisa sin politiska vision. I form av muntliga framträdanden 

har de emellanåt erhållit en hjälpande hand av män.37 Utöver det har de även tryckt egna 

tidningar för att nå ut med sina tankar och idéer. I dessa tidningar finns en retorik som 

genomsyrar LKPR:s kamp för att uppnå den politiska rösträtten. Detta ska följande 

kapitel fokuseras kring. I denna uppsatsdel kommer främst fråga ett att diskuteras. Det 

som har blivit tydligt under skrivandets gång har varit olika symboliska tillämpningar 

och metaforer som har använts av de två verksamheterna. Exempelvis använder LKPR 

hemmet som en symbol i sin argumentation, och WSPU tenderar att istället använda sig 

av begrepp som krig, m.m.  

 

3.1 Ansvar 

Hur lät det då när kvinnors slogs under början av 1900-talet för sin rätt att rösta? Vi 

börjar med att lyssna till Ann-Margret Holmgren, som var en av de mer aktiva 

individerna i rörelsen. I ett brev adresserat till politikern Carl Lindhagen radas diverse 

argument för kvinnans politiska rösträtt upp. Här lyfts resonemang om att det är 

orättfärdigt att exkludera halva landets befolkning för att få inflytande och möjlighet till 

att förbättra såväl sin egen som andras livssituation. Något som också ofta diskuteras i 

Sveriges rösträttsdebatt är hur införandet av den kvinnliga rösträtten även skulle gynna 

samhället i stort, och ej endast kvinnan. Lika så diskuteras det i detta brev. 

”därför att genom den skulle hennes medborgaranda väckas och hennes 

ansvarskänsla ökas till utveckling för henne själf och till gagn för hela folket” 38 

Genom att argumentera för att införandet av den politiska rösträtten för kvinnan skulle 

vara någonting som gynnar hela samhället, styrs fokuset bort från kvinnan. Det blir inte 

längre en ”egoistisk” önskan, eller girighet efter makt. Det avdramatiserar innebörden 

av att tilldela den politiska rösträtten till landets kvinnor. Att sedan tillämpa begrepp 

som ansvarskänsla, och att det skulle utvecklas hos kvinnorna i samband med en sådan 

typ av förändring betonas den ”skillnaden” mellan män och kvinnor som det ansågs 

finnas. Med andra ord, att kvinnan inte är politisk mogen, irrationell m.m., samt att det 

skulle behövas en sådan typ av förändring för att utveckla dessa av egenskaper som 

berördes i citatet.  

                                                 
37 Florin, s.145 
38 https://stockholmskallan.stockholm.se/post/27121  

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/27121
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I ett nummer ur LKPR:s tidskrift ”Rösträtt för kvinnor”, utgiven 1 augusti år 1912 under 

rubriken ” En vädjan till de engelska suffragetterna” diskuteras de metoder som 

suffragetterna tillämpade.39 De refererar till kritik som har uppstått i England och som 

har riktats mot Suffragetternas ledare, Emmeline Pankhurst. Det förklaras att en rättvisa 

inte kan uppnås genom att tillämpa orättvisa. Även kritik från såväl föreningen 

”NUWS”- National union of women´s suffrage, som från ”The women’s liberal 

federation” riktas mot suffragetterna. Därav blir ämnet desto mer komplicerat, eftersom 

det nu finns konflikter ur flera olika perspektiv. Suffragetterna har delvis staten emot 

sig, men även vissa andra kvinnliga rösträttsföreningar. Samtidigt förklarar 

suffragetterna i princip krig mot staten, och menar på att de kvinnor som inte tar till 

militanta metoder, också är dem som står i vägen för ett införande av den politiska 

rösträtten för kvinnor. Genom denna artikel kan slutsatsen dras att Sverige hade ett öga 

på England, och inte minst på Women’s social and political union. Det fanns alltså ett 

visst intresse för att rapportera om hur suffragetternas kamp utvecklades. Detta är i sig 

inte speciellt märkligt eftersom att det väckte sådan uppmärksamhet i Europa. Det som 

dock är märkligt är att det egentligen inte resulterade i någonting mer än så.  

 

En annan artikel från ”Rösträtt för kvinnor” lyder rubriken: ”Ansvar och solidaritet”, 

skriven utav Ann-Margret Holmgren.40 Här lyfter Holmgren upp att kvinnan alltid har 

varit ansvarstagande och solidarisk med varandra, förutom när det kommer till 

rösträttsfrågan.  

”Men hur annorlunda ser det ej ut, om man vänder sig till det stora arbetsfältet för 

kvinnans rösträtt och hoppas att där få möta alla dessa kvinnor med samma goda 

egenskaper. De ha då smält ihop till en relativt ringa mängd, och deras arbete i 

den gemensamma obrukade jorden präglas i regel icke av samma berömvärda nit 

för allas bästa, som vi förut sett. Tvärtom se vi korslagda händer, tröga steg och 

lättjefull väntan på att skörda frukterna av det lilla fåtalet flitiga 

vingårdsarbeterskors möda. Dessa arbeta natt och dag, unna sig varken vila eller 

glädje för att så snart som möjligt skaffa alla kvinnor den förbättrade ställning i 

samhället och de ökade förmåner som rösträtten, och endast rösträtten kan 

tillskynda dem.”41 

Vidare i artikeln beskriver Holmgren att de kvinnor som anser att den kvinnliga 

rösträtten skulle vara till gagn för såväl dem själva som för samhället i stort, men trots 

detta gör ett aktivt val att hoppas på saken i tystnaden istället för att agera i praktiken, 

saknar såväl känsla för ansvar som solidaritet.  

                                                 
39 Rösträtt för kvinnor, 1912:11 
40 Rösträtt för kvinnor, 1912:16 
41 Rösträtt för kvinnor, 1912:16 
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Även begreppet solidaritet kopplas i detta sammanhang ihop med ansvar, och riktar en 

viss skuld mot de kvinnor som inte är delaktiga i kampen,  

samtidigt som det lyfter upp rösträttskvinnorna i en positiv bemärkelse. Att vara 

rösträttskvinna är någonting att vara stolt över. Det är vad landets kvinnor bör sträva 

efter att bli. I citatet där de två olika typerna av kvinnor beskrivs, syns skillnaden mellan 

dessa grupper som författaren drar. Rösträttskvinnorna kämpar för att nå en förändring 

som kommer gynna alla, samtidigt som de kvinnorna som inte var aktiva- och därmed ej 

solidariska, väntar på att vinna någonting i och med detta, utan att själva ta sitt ansvar i 

kampen. Ansvar som i detta fall innebär att vara delaktig. Holmgren förklarar detta 

fenomen som att kvinnan ännu är ”nybörjare i medborgaryrket”. Författaren lyfter upp 

att alla landets kvinnor som har förstått betydelsen av ett införande av den politiska 

rösträtten för kvinnan kan bidra till kampen med ett agerande. Ett agerande som 

egentligen inte heller nödvändigtvis behöver vara speciellt omfattande- det kan räcka 

med att skriva in sig som medlem i något av landets FKPR. 

 

3.2 Kvinnlighet 

I en artikel ur ”Rösträtt för kvinnor”, publicerad den 1 februari år 1913 under titeln 

”Vad är kvinnligt?” ges ett exempel på samtidens uppfattning av kvinnans roll, - 

samtidigt som innebörden av begreppet kvinnlighet kritiseras.42 Under en tid som denna 

där könsrollerna var strikta, fann det sig onaturligt för en kvinna att ha med den 

politiska världen att göra- utöver den kommunala. Det handlade delvis om argument där 

kvinnor sågs som irrationella och därför inte heller ansågs politiskt mogna. Kvinnan 

skulle agera som ”hemmets beskyddarinna” och därav inte heller smutsas ner av politik. 

Någonting som i artikeln ifrågasätts- alltså, vad det egentligen innebär att vara kvinna, 

och vad kvinnlighet i sin tur står för.  

”Är det kvinnligt av dem, att så att säga stoppa bomull i öronen och med låg röst 

tala blott om sina egna lugna husliga angelägenheter, döva för ropen omkring dem 

från en civilisation i nöd? De råka på många saker som stöta deras samveten, men 

de ägna inte sin uppmärksamhet åt att finna ett verkligt botemedel, ty dessa saker 

bero, säga de, på lagar, ekonomiska och andra, över vilka de icke ha någon makt, 

och så, instängda i sin egna trånga uppfattning av kvinnlighet…”43 

Här tillämpas begreppet ”samvete” i artikeln, som framkommer relativt ofta i LKPR:s 

retorik. Det går att tolka det som skuldbeläggning mot de kvinnor som inte engagerade 

sig i den politiska världen.  

                                                 
42 Rösträtt för kvinnor, 1913:3 
43 Rösträtt för kvinnor, 1913:3  
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Det beskrivs att begreppet kvinnlighet används av dessa kvinnor som en slags ursäkt för 

att slippa beröra området.  Samtidigt försöker författaren till artikeln och citatet ovan 

vända på det, och ifrågasätta denna attityd. Utifrån retoriken går det att utläsa att 

begreppet kvinnlighet i grund och botten begränsar deras liv, där de inte kan ta till sig 

möjligheten att exempelvis utgöra en förändring, om det överstiger innebörden av 

kvinnlighet. Vidare i artikeln diskuteras att det anses vara mannen som besitter all den 

kunskap som behövs i samhället, och att det är begreppet ”kvinnlighet” som står i vägen 

för en vidare utveckling av rösträttsprocessen. Kvinnor ansågs inte tillräckligt kapabla- 

vilket i sin tur ger begreppet en negativ laddning. Därav fanns det en direkt 

nödvändighet i att kunna ta avstånd från detta begrepp, men ej avsäga sig innebörden 

fullt ut. Kvinnan på en offentlig scen hade redan en historia av att förlöjligas av sina 

motståndare, det var inte i det offentliga rummet som kvinnan hörde hemma. Josefine 

Rönnbäck diskuterar begreppet kvinnlighet, och menar på att det egentligen kanske inte 

fanns några definitiva riktlinjer för vad det skulle innebära, utan att det var någonting 

som hade kapaciteten att förändras.44 

 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt använde sig av metaforer som kanske 

inte alltid sträckte sig över gränsen för de rådande könsrollerna. Därav kom hemmet, 

samt kvinnans roll i familjen att bli en metafor i ett större sammanhang.  

”Hemmet” likställs nu vid staten, och genom detta argumenteras det för den kvinnliga 

rösträtten. 45 Då hemmet under denna tid enligt motståndarna till den kvinnliga 

rösträtten var grundpelarna i vilket samhället byggdes på, var det i hemmet som de allra 

viktigaste uppgifterna fanns- så kunde de svenska rösträttskvinnorna legitimera sin sak 

genom att tillämpa denna typ av metafor. Argumentet där det förklaras att precis som 

det privata hemmet har en nödvändig plats för kvinnan, bör även ”det stora hemmet” 

(staten) erhålla en sådan plats. Det blir onekligen komplicerat för motståndare att helt 

avfärda denna typ av argument.  Detta faktum är någonting som delvis även går att 

styrka med hjälp av Laxén’s arbete. Författaren förklarar de argument som tillämpats i 

den studien. Exempelvis handlar det om att lyfta upp att rösträttskvinnorna skulle ha 

större möjlighet att påverkar frågor som i första hand rör kvinnor.46 

 

                                                 
44 Rönnbäck, s.203 
45 Rönnbäck, 2004, s.197 
46 Laxén, s.24 
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3.3 Känslor 
Med orden ”Voro det för mycket begärt att…” går det att utläsa en viss otålighet, där 

Holmgren försöker argumentera för att alla kvinnor ska agera ytterligare ett steg. De 

kvinnor som ännu inte är medlemmar i ett FKPR, bör bli medlemmar.  

De kvinnor som redan är medlemmar i ett FKPR, bör försöka hjälpa till att skaffa 

organisationen ytterligare nya medlemmar, etc. På det sättet märks det att frustrationen, 

längtan och otåligheten var någonting som uttryckligen präglade de kvinnliga aktörerna 

och den svenska rösträttsrörelsen. Det skulle även kunna tolkas vid att lägga en del 

skuld vid de personer som inte ansågs göra tillräckligt gällande frågan.  

”Gång på gång höra vi av våra makthavande motståndare, att så länge våra 

rösträttsföreningar ej visa större medlemssiffra, kan man ej bevilja oss rösträtt. 

Borde ej sådana ord tvinga varje kvinna, som har en smula stolthet att i närmsta 

FKPR hämta en årsavgiftsbok och gå ut och samla in kvinnor, unga och gamla ur 

alla samhällsklasser”47 

Begreppet stolthet som används i ovanstående citat lägger en slags press över kvinnorna 

för att fortsätta och utöka sitt deltagande i kampen för den politiska rösträtten. Samtidigt 

som det lägger en viss press, medföljer även en typ av skam mot de som inte medverkar 

i lika stor omfattning, eller kanske inte engagerar sig på något sätt alls i området. 

Uttalandet blir automatiskt ett påpekande om att de passiva kvinnorna i kampen saknar 

stolthet. Genom detta skulle man även kunna tolka det som att rösträttskvinnorna till 

viss mån föraktar de kvinnor som ställer sig utanför rösträttskampen.  

 

I en artikel ur Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts tidskrift ”Rösträtt för 

kvinnor”, utgiven den 15 november år 1913, lyder en rubrik: ”Tiden hastar”. I denna 

artikel argumenteras det för att fortsätta arbeta för den kvinnliga rösträtten, och har som 

syfte att försöka motivera LKPR:s medlemmar. Det förklaras att föreningen och 

rösträttskvinnorna inte under några omständigheter har råd att splittras.  

Dessutom uppmanar författaren till artikeln kvinnor av alla sorter att delta i detta arbete, 

ett arbete där det finns uppgifter för alla att ha möjlighet att ta sig an. Texten 

genomsyras av tron på att alla kvinnor faktiskt har någonting att erbjuda i 

rösträttsprocessen, och det beskrivs som att ”ingen kvinna är obetydlig”, alla kan bidra 

med något. Oavsett om det handlar om en namnunderskrift, kontakter eller en summa 

pengar till föreningen. Ett utdrag ur artikeln lyder:  

                                                 
47 Rösträtt för kvinnor, 1912:16 
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”Kunna vi ta på oss ansvaret att icke bereda alla, som verkligen vilja vara med, 

tillfälle att få skriva på? Kunna vi godvilligt avstå från glädjen att vara den 

ljusbringare, som många längta efter? I varje hem, i rikemans boning, i fattigmans 

koja, där våra listor och våra flygblad hamnat, har ett eftertankens frö blivit sått, 

och kvinnor såväl som män ha, med eller mot sin vilja, tvungits att taga ställning 

till en av tidens största frågor”48 

Vidare i artikeln tillämpar författaren åter igen begrepp som ansvar, men även ordet 

”ljusbringare”. På detta sätt höjs statusen på rösträttskvinnan och hon beskrivs som ett 

framtidshopp för landets befolkning. En positiv bild av rösträttskvinnan försöker 

konstrueras. Artikeln avslutas med att påpeka att kampen fortfarande behöver ”goda 

krafter” och citatet ”Säden är mycken, och arbetarna äro få”.49  

På detta sätt lyfter författaren till artikeln fram rösträttskvinnorna som goda, samtidigt 

som det tyder på en känsla av otålighet från rösträttskvinnornas sida. Genom att göra 

detta definieras automatiskt också de rådande strukturerna som någonting dåligt, och 

värdigt att kämpa emot.  

 

I en artikel ur ”Rösträtt för kvinnor” utgiven den 10 juli år 1912 lyder en rubrik: 

”Martyrer”.50 I artikeln beskriver författaren det att kvinnor ur männens perspektiv är att 

beskrivas som ”skadliga” och någonting som ”bör bekämpas”. Ett införande av den 

kvinnliga rösträtten skulle skada samhället, därav blir också kvinnor i den bemärkelsen 

skadliga, och rösträttskvinna var någonting nödvändigt att bekämpa. Det som dock bör 

uppmärksammas i denna artikeln är rubriken i sig. Begreppet martyrer som går att likna 

vid en synonym som ”oskyldigt offer”. Valet att tillämpa det som rubrik för att sedan 

lyfta upp begrepp som diskuterar att rösträttskvinnorna är skadliga, skapas lite av en 

sarkastisk underton som är riktad mot den kvinnliga rösträttens motståndare.  

I en annan artikel ur ”Rösträtt för kvinnor” utgiven samma datum som ovanstående 

lyder en rubrik: ”De engelska suffragetterna”.51 I artikeln diskuteras behandlingen av 

suffragetterna i England. Det framkommer även att svenska namn var påskrivna på 

listor som spreds för att protestera emot detta. Exempel på svenska namn är Ellen Key 

och Carl Lindhagen. Lindhagen hade även tidigare haft kontakt med Landsföreningen 

för kvinnans politiska rösträtt, bland annat genom Ann- Margret Holmgren.  

                                                 
48 ”Rösträtt för kvinnor”, ”Tiden hastar”, 1913:22 
49 ”Rösträtt för kvinnor”, ”Tiden hastar”, 1913:22 
50 ”Rösträtt för kvinnor”, ”Martyrer”, 1912:9/10 
51  Rösträtt för kvinnor, ”De engelska suffragetterna”, 1912:9/10 
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På detta sätt visas ett slags nätverk, samband och samarbete mellan de två olika 

rösträttsorganisationerna. Det visar även ytterligare en gång på det svenska intresset av 

den engelska rösträttsprocessen.  

 

I en artikel ur ”Rösträtt för kvinnor”, utgiven den 1 oktober år 1913 lyder en rubrik: 

”Offer”.52 I denna artikel uttryck en oro för hur vidare kampen som bedrivits i Sverige 

har varit tillräcklig eller inte för att nå målet utav den kvinnliga rösträttens införande. 

Samtidigt argumenterar författaren för ännu är ingenting för sent, utan att det 

fortfarande finns saker att bidra med för att fortsätta utveckla rösträttsprocessen så 

mycket som möjligt. Författaren refererar även i början av artikeln till Fredrika Bremers 

text:  

”Var och en skall bryta sin egen väg, men för ett gemensamt mål, var särskild 

befrielse skall verka för allas… Och det skall komma en dag, då rösterna ur en 

flock befriade och klarnade själar skola uppstiga, och hinna hans öra som sitter på 

vårt fäderneslands tron, och hinna lagstiftarnas församling… som ett stort 

harmoniskt chor. Och då skola de- lyssna, då skola de förstå, då skola de handla 

enligt rätt och sanning”53 

Begrepp som ”befrielse” i detta sammanhang används för att motivera läsarna och 

argumentera för att kampen verkar för en bättre sak. En annan typ av framtid för 

Sveriges kvinnor. Här skulle det även gå att inkludera begreppet kvinnlighet.  

Som tidigare nämnts begränsades kvinnors liv under det tidiga 1900-talet, till stor del på 

grund av sin könstillhörighet. Därav kommer kvinnorna befrias från den ”stämpeln” 

som har hållit dem tillbaka. Införandet av den politiska rösträtten gör att de har 

möjligheten att påverka sina liv, och få en chans att delvis bryta sig loss från patriarkala 

strukturer som tidigare hämmat dem.  

 

I följande kapitel kommer Suffragetternas retorik att diskuteras för att kunna jämföra 

resultatet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt med den engelska 

rösträttsrörelsen WSPU:s retoriska tillvägagångssätt.  

 

                                                 
52 ”Rösträtt för kvinnor”, ”Offer”, 1913:19 
53 ”Rösträtt för kvinnor”, ”Offer”, 1913:19 
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2 Women’s social and political union 
Likt Landsföreningen var även WSPU i grund och botten menat att vara 

klassöverskridande. Även här skulle kvinnor oavsett bakgrund få en möjlighet att 

tillsammans sträva mot samma mål.54 Paula Bartley diskuterar i sin bok ledaren 

Emmeline Pankhursts tanke bakom hur WSPU skulle fungera i praktiken.55 Det skulle 

röra sig om en fullt ut kvinnlig verksamhet, vilket här skiljer sig från LKPR som hade 

ett visst samarbete med manliga politiker. Att den engelska rörelsens metoder och 

tillvägagångssätt i kampen för att uppnå den politiska rösträtten för kvinnor skiljer sig 

från den svenska, är också någonting som emellertid genomsyrar deras retorik. Ett 

exempel på vad som kan skilja sig i de retoriska dragen och vad som speglar den 

politiska apparaten i retoriken är tillämpningen av olika symboler. Som tidigare nämnt 

använde sig LKPR exempelvis av ”det stora hemmet” som en symbol för staten för att 

kunna argumentera för en utveckling av den politiska rösträtten.  

 

2.1 Military 

I ett brev från januari år 1913 adresserat till medlemmarna av WSPU undertecknat 

Emmeline Pankhurst, finner vi tydliga exempel på en militant inställning för att uppnå 

kraven. Pankhurst diskuterar i brevet om att det är kvinnans moraliska skyldighet att på 

något vis tillämpa militanta metoder. I ett utdrag formulerar hon sig på följande vis: 

”There are degrees of military. Some women are able to go further than others in 

militant action and each woman is the judge of her own duty so far as that is 

concerned. To be militant in some way or another is, however, a moral obligation. 

It is a duty which every woman will owe to her own conscience and self-respect, to 

other women who are less fortunate than she is herslef, and to all those who are to 

come after her.”56 

I brevet diskuterar Pankhurst att de kvinnor som väljer en neutral position i kampen, där 

hon inte aktivt stödjer de militanta metoderna som svar på regeringens ställningstagande 

- även hon ska likställas som ansvarig för ”brottet” mot de engelska kvinnorna. Det går 

att utläsa en viss otålighet i brevet, där Pankhurst sträcker sig så pass långt att hon till 

viss del väljer att lägga en skuld över icke-militanta rösträttskvinnor i England.  

                                                 
54 Bartley, Paula, Emmeline Pankhurst, Taylor and Francis, 2012, s. 73 
55 Bartley, Paula, Emmeline Pankhurst, Taylor and Francis, 2012, s. 73  
56 www.nationalarchives.gov.uk  
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Att använda begrepp som ”Military” i denna situationen ger kvinnorna en annan slags 

plattform för kampen. Det skapar en uppfattning om att rösträttsfrågan tas på fullaste 

allvar av suffragetterna och begreppet går över gränsen för vad som ansågs kvinnligt.  

 

Som Hirdman diskuterar i sitt genuskontrakt ska faktorer som styrker exempelvis 

könsnormerna undvikas, för att det i sin tur ska kunna ske en förändring.57 Genom att 

tillämpa krigsassocierade begrepp som military kan begreppet och innebörden av 

”kvinnlighet” sättas åt sidan. Samtidigt använder Pankhurst sin retorik för att påpeka att 

det handlar om att göra någonting bra och värdefullt- för den framtida generationens 

skull. På detta sätt genom att behandla starka militanta begrepp och visionen om en 

bättre framtid för kvinnor legitimerar hon också de metoder som suffragetterna 

associeras med. Pankhurst förklarar att det är någonting som ligger, och bör ligga i 

samtliga kvinnors intressen, samt att kvinnorna själva avgör hur mycket de kan bidra 

med till kampen. Brevet är strategiskt uppbyggt på ett sätt som gör att det ska inge ett 

visst förtroende för verksamheten.  

 

Ur tidskriften ”Votes for women”, utgiven den 7 januari år 1910 lyder en rubrik: 

”Constitutional agigation”.58 I denna artikel förklaras varför de har valt att inte längre 

kämpa för rösträtten med hjälp av lagliga metoder. Det beskrivs att kvinnor sedan länge 

gjort just detta. I artikeln diskuteras en siffra på över 9000 petitioner och tre miljoner 

namnunderskrifter, och det endast mellan åren 1866–1879. Utöver det hade över 50 000 

möten arrangerats av Women´s social and political union. Under ett av dessa möten i 

Hyde Park år 1908 hade enligt tidskriften en halv miljon människor samlats för att 

demonstrera för ett införande av den kvinnliga rösträtten. Trots detta och mer därtill 

som beskrivs i artikeln hade man inte kommit något märkvärt längre i processen ur ett 

juridiskt perspektiv. Därav valde de att gå ifrån denna typ av metod, och ta till andra 

medel.  

”After many years of agigation women have come to realise that it is no use any 

longer praying and pleading for the vote, but that some further step is necessary in 

order to obtain it. Put into plain language, the militant policy of the Women´s 

social and political union means that when people ask for a thing which is their 

right in a proper manner, politely and courteously, and are put off with subterfuge 

and prevarication, there is nothing left but to take forcible measures deliberately 

designed to be disagreeable to those without justice”59 

                                                 
57 Hirdman, s.94 
58  Votes for women, ”Constitutional agigation”, 7 januari, 1910, s.3  
59 Votes for women, ”Constitutional agigation”, 7 Januari, 1910, s.3 
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I ovanstående citat tillämpas orden ”praying and pleading” som metod för att uppnå den 

politiska rösträtten. Dessa begrepp skulle kunna kopplas till ”kvinnlighet”.  

Det rör sig om en mildare form av tillvägagångssätt som inte utgör ett hot i lika stor 

omfattning, det bryter inte mot könsrollerna. Därför krävs det att avsäga sig den typen 

av stämpel, där de ses som svagare, mindre hotfulla m.m. för att ha en möjlighet att 

komma vidare i kampen. Att sedan istället tillämpa ”military” som nästa steg i 

utvecklingen ger det dem en annan position, det går inte längre att undvika och ignorera 

denna grupp av människor.  

 

I ytterligare en artikel ur tidskriften ”Votes for women” under artikeln ”The militant agigation- 

Three suffragists comitted for trial”60 diskuteras åter igen den militanta metoden som 

förknippas med Englands rösträttsprocess. Det förklaras att den lagliga och ”tysta” metoden 

som rösträttskvinnorna hade tillämpat under 40 år fram till dess och andra metoder som hade 

prövats inte hade haft något större inflytande. Det var först nu när kampen började att föras som 

ett krig som människor faktiskt började att reagera.  

 

2.2 War 

Ett utmärkande drag för Suffragetterna, under ledning av Emmeline Pankhurst-, är 

denna typ av retorik, i vilket rösträttskvinnorna tillämpar benämningar associerade till 

krig. Detta förmedlas i såväl brev och flygblad som i tal. I talet ”Freedom or death”- av 

Pankhurst som hölls år 1913 genomsyras detta från början till slut. Hon refererar till sig 

själv med ordet ”soldier” och till situationen i dåtidens England som ”civil war”. Ett 

laddat begrepp som skapar uppmärksamhet och samtidigt visar på relationen mellan 

regeringen och rösträttskvinnorna. Här sätts åter igen begreppet ”kvinna/”kvinnlighet” i 

andra hand för att ha möjlighet till att undvika de stereotypiska könsrollerna och på så 

sätt skapa en förändring. Av anledningen att legitimera suffragetternas aktiviteter 

använder Pankhurst sig av en metafor i sitt tal som lyder:  

” You have two babies very hungry and wanting to be fed. One baby is a patient 

baby, and waits indefinitely until its mother is ready to feed it. The other baby is an 

impatient baby and cries lustily, screams and kicks and makes everybody 

unpleasant until it is fed. Well, we know perfectly well which baby is attended to 

first”.61  

                                                 
60 Votes for women, ”The militant agigation”, 3 Januari, 1913, s.10 
61 www.cfwd.org.uk/uploads/Pankhurst%20Speech.pdf  

http://www.cfwd.org.uk/uploads/Pankhurst%20Speech.pdf
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I och med detta uttalande försvarar Pankhurst inte bara de aktioner som utförs av 

Suffragetterna i England och som inte längre var möjliga att förneka.  

Hon framställer det även som den enda möjliga vägen för att uppnå målet om den 

politiska rösträtten. Det handlar inte längre om att debattera samt föra en talan och på 

sådant sätt ”be” om rösträtten. Nu handlar det om att kräva den, genom handlingar som 

gör det omöjligt för staten att förneka problematiken. För att det ska ske fordras det i sin 

tur för kvinnor att börja förändra sina metoder i praktiken- och här föds WSPU:s motto- 

”Deeds, not words”. En ”ny typ av kvinna” hade nu skapats och tagit plats. Genom 

uttalanden som detta skickar det också signaler om att det endast finns en möjlig utväg 

ur situationen, nämligen den vägen som kommer att gynna rösträttskvinnorna i slutet.  

 

Vidare i talet lyfter Pankhurst en viss problematik. Med tanke på alla uppoffringar som 

krävts av kvinnorna inom såväl den privata som offentliga sfären, förklarar hon det med 

orden: ” You cannot make omelettes without breaking eggs” 62. Poängen är att den 

skadan som orsakats, såväl ur medlemmarnas perspektiv som ur ett perspektiv från 

samhället i stort, är skador som i ett ”inbördeskrig” är nödvändiga. Dock menar 

Pankhurst att det inte orsakar mer skador än just vad som är nödvändigt.  

Fram till denna punkt hade bland annat fängelsestraff utfärdats mot Suffragetter i 

England. I vilket kvinnorna bestämde sig för att hungerstrejka och samtliga blev 

tvångsmatade. Här genomsyras den gränslösa viljan till att uppnå sitt mål där 

konsekvenserna inte längre har någon omfattande betydelse. Något som utmärker deras 

handlingar. Genom att tillämpa begrepp som inbördeskrig avslöjar det hur starkt 

suffragetterna såg på frågan. Rösträttsfrågan var ett ämne som delade landet itu, där en 

neutralitet inte heller var aktuell.  

Detta tyder på att det för suffragetterna inte var ett alternativ med en förlust i denna 

strid. Begreppet belyser även hur långt rösträttskvinnorna var beredda att gå för att nå 

sitt mål.  

 

I ett utdrag ur artikeln: ”What its all about” publicerad i tidningen ”votes for women” 

beskriver suffragetter vad det är som gör att de är beredda att ta till så pass extrema 

metoder och vad det är som gör att det är nödvändigt att kämpa för den politiska 

rösträtten. Det beskrivs att det delvis handlar om möjligheten att skydda sig själv som 

kvinna gentemot den lagstiftningen som de berördes utav.  

                                                 
62 www.cfwd.org.uk/uploads/Pankhurst%20Speech.pdf   

http://www.cfwd.org.uk/uploads/Pankhurst%20Speech.pdf
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Det vill säga, arbeten och lön, under situation av skilsmässa, vårdnaden av sina barn 

osv. Utöver det behövde frågor som ansågs vara kvinnors område, exempelvis de som 

vidrör hem och hushåll- mer utrymme och uppmärksamhet. Dessutom förklaras 

rösträtten vara en symbol för medborgarskapet63, något som även rösträttskvinnorna i 

Sverige diskuterade kring. Genom att dra den parallellen och använda rösträtten som 

symbol för medborgarskapet visar det på hur pass inkonsekvent det var att utesluta 

halva landets befolkning från möjligheten att påverka sina liv.  

 

Ett onekligen intressant argument under rubriken ”How many women will vote?” i 

tidskriften ”Votes for women”, utgiven den 7 januari år 1910. Här visas WSPU:s 

uteslutande av vissa kvinnors rätt till den politiska rösträtten. Det förklaras i artikeln att 

Women´s social and political union inte menar att alla kvinnor ska erhålla den politiska 

rösten, utan endast de ”kvalificerade” kvinnorna ska tilldelas den.  

” Women who are owners, householders, lodgers, or university graduates shall be 

voters”64 

På detta sätt menar suffragetterna att precis som alla män inte har den politiska 

rösträtten, ska alla kvinnor inte heller få ta del utav den. Principen är dock den att 

kvinnor inte ska undanhållas rösträtten just för att hon är en kvinna. Det ska istället tas 

hänsyn till hur pass kvalificerad kvinnan faktiskt är för att erhålla den politiska 

rösträtten, och samtidigt refererar de till den manliga rösträtten som ett exempel för 

detta argument. Detta visar också på ett sätt hur medlemmarna av WSPU såg på andra 

kvinnor. I och med detta lyfter de upp sig själva som kvalificerade och på något sätt en 

bättre version av den dåvarande bilden av kvinnan.  

 

I en mindre artikel ur ”Votes for women” under rubriken ”News from Sweden” beskrivs 

det att deras ”svenska systrar” dragit nytta utav suffragetterna och dess erfarenheter.65  

Det förklaras att det har öppnats en affär i huvudstaden där kvinnliga rösträttsartiklar 

såldes för ändamålets skull. Vilket åter igen innebär att det har funnits ett utbyte mellan 

de två verksamheterna, oavsett hur pass omfattande det har varit. Genom denna artikel 

visas det på att likväl som Sveriges rösträttsförening LKPR hade ett intresse för att 

rapportera om Suffragetterna, hade även suffragetterna en viss koll på Sveriges 

rösträttsprocess.  

                                                 
63 www.nationalarchives.gov.uk  
64 Votes for women, ”How many women will vote?”, 7 Januari, 1910, s.3  
65 Votes for women, ”News from Sweden”, 20 Januari, 1911, s.10 
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Dessutom visar det även på att rädslan från LKPR:s sida över att Suffragetterna skulle 

ge den svenska rösträttsprocessen dåligt rykte var relativt begränsat. 

 

En annan intressant artikel ur tidskriften ”Votes for women” tillskrevs rubriken 

”Militant action”.66 I denna artikel används begreppet ”gerillakrig” som ett uttryck och 

menar på att det fortsätter med en enorm kraft. I och med detta genomsyras även 

Suffragetternas förebild av en kvinna, som Björkelid beskriver.67 En förebild som 

innebar att kvinnorna bland annat skulle vara starka och självständiga.  

Någonting som i regel speglas i deras texter. Genom att använda dessa begrepp tyder 

det på att suffragetterna är redo att ta till de metoder som krävs. Det som författaren 

syftar till i denna artikel är att oavsett om du samtycker med de metoder som 

suffragetterna valde att tillämpa eller inte, är detta någon slags form av bevis på hur pass 

starkt exkluderade kvinnorna kände sig och hur pass omfattande dessa känslor faktiskt 

var under denna tid. Detta är en också ytterligare en tydlig skillnad som utmärker 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt från Women’s social and political union, 

området känslor. Att använda känslouttryck i sin argumentation och retorik är någonting 

som LKPR och suffragetterna uttrycker på olika vis. Som tidigare nämnt i uppsatsen 

använder sig Landsföreningen av begrepp som exempelvis ”befrielse”, ” ljusbringare” 

och ”längtan”. De tillämpar metaforer och diskuterar kring hem och uppfostran. Detta 

samtidigt som Suffragetterna använder sig av begrepp som exempelvis ”Self-respcet”, 

”Excluding” och uttrycker otålighet i sina texter.  

 

3 . Sammanfattning 
På en punkt ur en retorisk synvinkeln är Suffragetterna och Landsföreningen för 

kvinnans politiska rösträtt relativt lika. Det förekommer begrepp som ansvar, solidaritet, 

stolthet, självrespekt, etc. Det är begrepp som erhåller en oerhörd tyng och betydelse, 

och som därför tillämpas i texterna. Det sätter också per automatik en viss press på 

landets kvinnor att börja agera. Begreppet ansvar i detta sammanhanget innebär bland 

annat att stå i solidaritet med rösträttskvinnorna som kämpar för att även de icke-aktiva 

kvinnorna ska få möjlighet till att förbättra sina liv. Stolthet som har använts för att 

såväl argumentera för att flera ska engagera sig, som att lyfta upp rösträttskvinnorna.  

                                                 
66 Votes for women, ”militant action”, 7 Februari, 1913, s.2 
67 Björkelid, s.30 
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I Suffragetternas fall sträcker det sig även så pass långt att det övergår till att de ledande 

aktörerna aktivt väljer att lägga en skuld på de kvinnor som inte tillämpar de militanta 

metoderna som Women’s social and political union representerar. Lika väl gäller det 

även situationen där kvinnor inte bidrar till den svenska rösträttsprocessen.  

Emmeline Pankhurst menar på att dessa personer står tillsammans med den lagstiftning 

som skyldiga för ”brottet” som de engelska kvinnorna utsattes för. Med andra ord, 

brottet som innebar exkluderandet av kvinnorna från den politiska rösträtten.  

Samtidigt uttrycker även Landsföreningen denna typ av retorik, trots att den är aningen 

mer subtil. Utöver det kan man dela in dessa två verksamheter i två separata teman. 

Suffragetternas retorik grundar sig i största utsträckningen på krigsassocierade begrepp.  

De refererar till rösträttskampen som ett inbördeskrig, de refererar till medlemmarna 

som soldater m.m. Detta samtidigt som att LKPR:s retorik generellt inte rör sig utanför 

hemmet och den privata sfärens ramar. Det som också framkommer under studerandet 

av källmaterialet är skillnaden i attityden bakom retoriken. Suffragetternas retorik är 

emellanåt mer självsäker och besitter mer pondus. Vilket Björkelid delvis intygar. 

Suffragetternas bild av hur en kvinna bör vara innebär att besitta egenskaper som 

självständighet och styrka. LKPR:s källmaterial känns generellt lite mer försiktigt. Det 

tas upp argument, för och nackdelar som kan resultera av den kvinnliga rösträtten, detta 

även om strävan efter målet och viljan att nå dit genomsyras i texten. Dessutom formar 

LKPR sin argumentation för att det ska gynna alla inblandade - införandet av den 

kvinnliga rösträtten ska alltså samhället i stort vinna på, och inte endast kvinnorna. Med 

hjälp av sin retorik frigör sig Suffragetterna från de stereotypiska föreställningarna om 

vad som är manligt och kvinnligt. Därav bryts även Hirdmans genuskontrakt, i ett 

försök till förändring.  

 

4 Uppsats, del 2  
I denna delen kommer frågeställning två och tre att diskuteras med hjälp av uppsatsdel 

ett samt den historiska kontexten, och Hirdmans genuskontrakt. Alltså, hur metoderna 

som tillämpas av de två olika verksamheterna skiljer sig, och hur den historiska 

kontexten kan användas för att vi ska förstå varför det skiljer sig. Det är indelat i olika 

övergripande teman för att förtydliga det hela.  
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4.1 Sociala och politiska faktorer  

Strävan efter den politiska rösträtten för kvinnor, går att likna vid ett slags paket. Ett 

införande av detta skulle för kvinnan innebära möjligheten att påverka sitt liv, ur många 

olika perspektiv. Först var hennes far hennes förmyndare och efter ett giftermål skulle 

hennes man ta över den rollen.68 Detta var någonting som kom att fortleva fram tills år 

1921.69Vilket i princip innebar att kvinnan nu inte ägde sig själv. Den inkomst som 

kvinnan tilldelades efter sitt arbete var även i lagstiftningen mannens rätt att samla in 

och ta hand om.70 Vidare diskuterar Berling att mannen även hade juridisk rätt att 

representera sin fru vid eventuell rättsprocess, istället för att låta henne själv föra sin 

talan.71 Björk förklarar det som att eftersom gifta kvinnor var i mannens förmyndarskap 

var hon därmed heller själv inte myndig72. Björk diskuterar flera olika sorters 

medborgarskap, exempelvis det civila, det politiska och det sociala medborgarskapet. 

Gällande det sociala medborgarskapet innebar det att alla individer skulle få de 

förutsättningar som krävdes för att erhålla en ekonomisk och social trygghet. Detta 

menades skulle medföra ett visst oberoende, och att medborgarskapet skulle 

säkerställas.73 Utöver detta likställer såväl Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt som Women’s social and political union den kvinnliga rösträtten vid ett kvitto 

till medborgarskapet. Dessa två begrepp är alltså någonting som de anser hör ihop, 

vilket gör att så länge som kvinnan inte erhåller den politiska rösträtten, definieras hon 

per automatik inte heller som en fulländad medborgare. Man kan alltså inte ha det ena, 

utan att också ha det andra i denna situationen. Därav blir det även inkonsekvent att inte 

erhålla vissa rättigheter, när man samtidigt står inför skyldigheter.  

 

Rösträttskvinnorna i såväl Sverige som i England likställde rösträtten vid 

medborgarskapet. Har du inte den politiska rösten, är du heller därav inte en fullständig 

medborgare. Vilket också per automatik framstår sig oerhört inkonsekvent. Trots ett 

väldigt begränsat inflytande, trots avsaknad av vissa rättigheter på grund 

könstillhörigheten, ställs du dock fortfarande framför skyldigheter.  

                                                 
68 Ighe, s.100 
69 Björk, s.20 
70 Berling, s.177 
71 Berling, s.178 
72 Björk, s.21 
73 Björk, s.23 
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Florin diskuterar i boken ”Kvinnor får röst” om att könstillhörigheten styrde hur 

samhället organiserades.74 Eftersom kvinnor var exkluderade från den politiska världen 

och allt det medför, framstår det som sådant också enligt Florin att kvinnor heller ej går 

att likna vid fullständiga medborgare under det tidiga 1900-talets Sverige.  

 

Liberalismen var en ideologi som tidigare nämnt även anammades av de främsta 

aktörerna i Landsföreningen. Som arbetet även diskuterat hade Suffragetterna i England 

ett nära samarbete med ILP för att kunna utnyttja till sin fördel.  

ILP som var ett socialistiskt parti, skulle pressas av medlemmarna ur Women’s social 

and political union, för att verka för den kvinnliga rösträtten.75 Det socialistiska partiet i 

Sverige hade först och främst fokus vid att införa den allmänna rösträtten för landets 

män. Samtidigt fanns det en höger i Sverige som inte var helt öppen för att införa den 

politiska rösträtten för kvinnor. Berling förklarar att regeringen under året 1904 ansåg 

att den manliga delen (arbetarrörelsen) av rösträttsfrågan var av större vikt att lösa just 

då, än vad kvinnans begäran av den politiska rösträtten var.76Först därefter skulle det 

vara möjligt att diskutera en vidare utveckling av frågan.  

 

4.2 Kvinnlighet 

Som tidigare studerat i uppsatsarbetet skiljer sig metoderna mellan de två olika 

rösträttsverksamheterna i såväl retorik som praktik. De engelska rösträttskvinnorna 

antog begrepp och praktiska metoder som förhöll sig till temat krig. Samtidigt använde 

sig LKPR av den kvinnliga rollen, och dess medföljande uppgifter i hemmet. Rönnbäck 

diskuterar att genom detta vis hölls de rådande genusstrukturerna vid liv. Men 

Rönnbäck menar också på att det fanns en nödvändighet i att kunna avsäga sig vissa 

föreställningar om kvinnlighet.77 Begreppet ”Kvinnlighet” är i detta sammanhang inte 

en helt betydelselös, eller för den delen okomplicerad faktor i frågan om den kvinnliga 

rösträtten. I boken ”Voices and votes”, beskriver författaren Glenda Norquay kvinnan 

som en slags offentlig person och talare inför allmänheten.78 Genom att försätta sig själv 

i en sådan situation som kvinna, inför allmänhet som talare, öppnar det upp möjligheten 

för motståndare för den kvinnliga rösträtten att förlöjliga aktörerna.  

                                                 
74 Florin, s.15 
75 http://www.newhistorian.com/founding-wspu/1417/  
76 Berling, s.169 
77 Rönnbäck, s.203 
78 Norquay, Glenda, Voices and votes, s.13 

http://www.newhistorian.com/founding-wspu/1417/
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De rådande könsnormerna pekar på att det inte definieras som kvinnligt att röra sig i det 

offentliga gällande uppenbart politiska syften. Det var någonting som bröt mot 

normerna, det definierades som manligt och bröt därmed mot genuskontraktet.  

 

Det menades att kvinnorna inte skulle beblanda sig i politiken utöver den kommunala, 

detta eftersom man argumenterade för att man inte ville att kvinnan skulle ”smutsas 

ned” av den. Politiken var helt enkelt den manliga plattformen. I och med detta strider 

det också mot kvinnans natur att ta sig an ämnen som dessa.  

Dock som tidigare nämnt i uppsatsen ifrågasätter en rösträttskvinna denna form utav 

syn på kvinnligheten och vad begreppet kvinnlighet egentligen innebär. Att begreppet 

egentligen inte är någonting som behöver begränsa landets kvinnor, utan det är en 

definition som bör utvecklas och inte användas som en legitim ursäkt till att välja att 

aktivt välja att inte se orättvisor, till att välja att inte agera.  

Begreppet kvinnlighet satte också inne på en negativ laddning. Männen beskrevs som 

rationella och de besitter den kapaciteten som behövs för att bygga upp samhället.  

Per automatik definieras då även kvinnan, där hon blir en motbild för mannen. Kvinnan 

är inte kapabel och hon är irrationell. De var inte politiskt mogna, de var inte kapabla till 

att utföra annat utöver de mer mjuka uppgifterna och värdena som hem och hushåll 

erhöll. Kvinnorna styrdes utav sina känslor, medan det argumenterades för att mannen i 

sin tur satte inne på förnuftet som kvinnan saknade.  

 

5 . Analys 
Det finns teman som man skulle kunna dela upp den svenska och den engelska 

rösrättsverksamheten i. Efter en komparativ undersökning inom områdena av retorik 

och praktik, uppmärksammas tydliga skillnader. Det går nämligen att argumentera för 

att LKPR var försiktiga, sakliga och rationella. Suffragetterna på andra sidan går att 

beskriva lite mer som militanta och affektbetonade.  

Det går också att beskriva det som att LKPR bad om rösträtten, medan Suffragetterna 

krävde den. Detta eftersom att LKPR:s medlemmar i stort höll sig innanför ramarna för 

könsrollerna. Suffragetterna åt andra sidan hade skapat ett nytt slags ideal för hur en 

kvinna skulle vara79. Det finns självfallet många faktorer till varför Sveriges 

rösträttskvinnor valde en mildare form av process i jämförelse med Suffragetterna i 

England. 

                                                 
79 Björkelid, s.30 
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 Suffragetterna var inte endast rösträttskvinnor- de var normbrytare- de var en ny sorts 

kvinna. Det har med flera saker att göra. LKPR tog kampen relativt lugnt och metodiskt. 

Suffragetterna kastade sten mot fönster, skrek på gator, sprängde föremål och 

hungerstrejkade i fängelserna- som om deras liv hängde på det. Vilket genomsyrar deras 

texter. De uppmanas att agera på det viset, av exempelvis Emmeline Pankhurst.80  

 

Till skillnad från LKPR kom Suffragetterna därmed att bryta mot genuskontraktet desto 

hårdare, vilket innebar att definitionen av manlighet och kvinnlighet rubbades och de 

kunde åsidosätta begreppet ”kvinnlighet” och dess innebörd för därav tillämpa en ny 

sorts retorik, men även ett nytt agerande i praktiken. Hirdman menade på att för en 

förändring skulle ske, krävdes detta steg.81 En förändring kräver att föreställningarna 

om manlighet och kvinnlighet bryts och ifrågasätts. I och med detta förhåller sig den 

svenska och den engelska rösträttsrörelsen olika till de rådande genusstrukturerna. 

Endast det faktum att LKPR som organisation trädde fram i offentligheten och debatten 

med en politiska agenda gjorde att de hamnade utanför dessa strukturer som samhället 

hade sin grund på. Dock märks det genom arbetets gång hur Landsföreningen försöker 

”väga upp” detta faktum. Det görs genom att ha samarbete med manliga politiker, och 

hålla sig inom de olika reglerna för genusstrukturerna i den retoriska världen. 

Exempelvis genom att diskutera hem, uppfostran, skolan osv. Detta samtidigt som 

Suffragetterna i England under sin kamp helt gick utanför ramarna av vad som dessa 

strukturer innebar, såväl inom praktiken som retoriken. Vilket som ovan nämnt hänger 

ihop med Hirdmans teori om genuskontraktet. 

 

Begreppet kvinnlighet” är centralt i detta arbetet, då det visat sig ha en relativt 

betydande roll i Sverige. Alltså, vad innebär det att vara en kvinna, vad räknas som 

kvinnligt, går kampen om den politiska rösträtten emot kvinnans natur, etc. Någonting 

som enligt Rönnbäck kan ha flytande gränser.82 Därav är det också en anledning till att 

LKPR valde att inte ta till suffragetternas metoder - associationen till kvinnlighet skulle 

bevaras, även i kampen. Någonting som också genomsyrar Landsföreningens retorik. 

Detta trots att man i vissa delar sträcker sig utöver de rådande könsrollerna, bara genom 

att som kvinna ta plats och öppet tala inför allmänheten.  

                                                 
80 www.nationalarchives.gov.uk  
81 Hirdman, s.94 
82 Rönnbäck, s.203 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
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Därav finns en betydande anledning till varför LKPR och Suffragetternas metoder 

skiljde sig, och varför Landsföreningen inte anammade den militanta vägen. De hade 

behövt ta större avstånd från begreppet kvinnlighet för att kunna tillämpa dessa 

aktioner. Som Hirdman förklarar det hade krävts det stereotypiska undviks, för att 

kunna uppnå en förändring.83Eftersom de inte helt avsade sig stereotypiska 

könsstrukturer kunde de heller inte utveckla den förändring som skulle leda till att gå i 

de engelska Suffragetternas fotspår.  

 

Som tidigare forskning har lyft upp, fanns det en problematik kring själva ryktet. Alltså, 

enligt författaren Laxén gav suffragetterna den kvinnliga rösträttskampen ett dåligt 

rykte. Någonting som suffragetterna faktiskt gjorde, i och med att de stred över normer 

och lagstiftningen.84 Därav skulle man kunna tänka sig att anledningen till att 

Landsföreningen inte tillämpade samma typ av retorik berodde på ovanstående. Dock 

tåls det att ifrågasättas. Detta eftersom att det fanns ett visst intresse, inte minst från den 

svenska sidan av att exempelvis rapportera om suffragetterna i tidningen ”Rösträtt för 

kvinnor”. Hade resultatet skapats av den anledningen att det dåliga ryktet var centralt 

för Landsföreningens ställningstagande till de militanta metoderna, hade 

Landsföreningen antagligen haft ett annorlunda förhållningsätt till WSPU. 

Suffragetternas metoder satte press på politikerna och staten, det uppmärksammades ur 

ett internationellt perspektiv, de fick helt plötsligt ett utrymme i offentligheten- där 

kvinnan egentligen inte hörde hemma.  

 

Det går att argumentera för att båda rösträttsverksamheterna bröt mot genuskontraktet 

på ett vis, samtidigt som de gjorde det på olika sätt. Landsföreningens medlemmar 

gjorde det genom att bara röra sig i den politiska världen.  

De använde sig av krigs-associerade begrepp och utförde lagbrytande handlingar. På 

detta sätt kan man dock också som motståndare argumentera för att de styrker de 

fördomar som riktades mot rösträttsaktivister och kvinnor i allmänhet. Exempelvis att 

kvinnan inte är politisk mogen för att erhålla rätten att rösta. Det styrker argument om 

att de är irrationella och för känslomässiga för den politiska världen.  

 

                                                 
83 Hirdman, s.88 
84 Iara Laxén, s.19, 22, 25 
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Det fanns även en viss oro bland Sveriges kvinnor över att hamna i större konflikter 

med landets män. På grund av bland annat de rådande samhällsstrukturer befann de sig i 

en viss beroendeställning till dem såväl inom det privata som inom det politiska. Som 

tidigare nämnt hade kvinnan i regel en förmyndare, och LKPR som verksamhet hade 

samarbete med manliga politiker. Problematiken ligger som mest i begreppet 

kvinnlighet. I den engelska rörelsen åsidosattes begreppet till viss del genom att 

använda sig av den typ av retorik som tillämpades, medan det i Sverige hölls kvar. På 

detta vis bröt medlemmarna mot genuskontraktet, i och med att de har för det första 

börjat att röra sig i det offentliga rummet och i den politiska världen. De argumenterar 

och är drivande aktörer i en verksamhet som också stöds ekonomiskt av medlemmarna. 

De försöker på något sätt visa på att en kvinna är kapabel att ta sig an de åtaganden och 

utföra de handlingar som en man är kapabel till. Samtidigt håller de sig fortfarande 

innanför hemmets trygga ramar, såväl inom retorik som i praktiken. Det skulle kunna gå 

att beskriva det som att Suffragetterna krossar normerna, medan LKPR tänjer på dem. 

Detta kan också vara en bidragande faktor till att Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt valde lugnare metoder att tillämpa.  

 

6 . Sammanfattning  
Syftet med detta uppsatsarbete var att studera och jämföra den svenska och engelska 

rösträttsrörelsens retorik och legitimerande av sina politiska handlingar samt deras 

retoriska tillämpningar för att uppnå den politiska rösträtten. Detta har gjorts med hjälp 

av Hirdmans genuskontrakt. Frågeställningarna som formulerats för arbetet är följande:  

- Vilka idéer hänvisar LKPR och Suffragetterna till när de sprider sitt politiska 

budskap? Vilka likheter respektive skillnader framkommer i deras retorik?  

- Hur förhåller sig de två rösträttsverksamheterna till de rådande 

genusordningarna? 

- Hur kan den historiska kontexten användas för att förstå anledningarna till 

skillnaderna eller likheterna i de två rösträttsrörelsernas retorik?  

 

I tidigare forskning har Laxén diskuterat området och delvis kommit fram till att 

suffragetternas dåliga rykte var en faktor som drog ner den kvinnliga rösträttsrörelsens 

anseende. Författaren lyfter även upp att LKPR:s samarbete med männen gjorde att 

deras rösträttsprocess gynnades. Utöver det behandlar argumentationen en mindre del i 

Laxén’s arbete. Laxén tar upp argument för och emot rösträtten ur Sveriges perspektiv, 

medan mitt arbete även behandlar den engelska retoriken. 
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 Dessutom skiljer sig våra uppsatser där mitt arbete behandlar retoriken i större 

omfattning. De faktorer som jag har valt att fokusera på är även kvinnlighet, könsroller 

och sociala faktorer. I vissa fall har begreppet ”kvinnlighet” använts som en form av 

ursäkt för att inte beröra ämnet, i andra fall har Landsföreningen försökt ifrågasätta den 

attityden och vad det innebär att vara kvinna. Dessutom hade LKPR valt att använda sig 

av argument som vidrör hemmet och den privata sfären. Begrepp som stolthet, ansvar 

och solidaritet har lyfts upp, och argumenteras delvis för att vara egenskaper som kan 

utvecklas hos kvinnan när hon tilldelats den politiska rösträtten. Utifrån artiklar som 

diskuterats i uppsatsen har rösträttskvinnorna en tendens att lyfta upp sig själva- som 

hoppet för framtiden. Det finns som tidigare nämnt många olika faktorer till att 

rösträttsprocesserna i Sverige och England skiljde sig som dem gjorde. Inom retoriken 

tillämpade Suffragetterna militanta och krigsassocierade begrepp, samtidigt som LKPR 

använde metaforer som berörde bland annat hem-och hushåll. Detta speglar sig också 

gällande det praktiska agerandet. Eftersom att det har funnits ett visst utbyte mellan 

dessa två rösträttsorganisationer, var frågan varför suffragetternas metoder inte spred sig 

över internationella gränser. Bidragande faktorer till att metoderna från England inte 

anammades utav LKPR:s medlemmar, och att deras metoder för att sprida sitt politiska 

budskap därmed skiljer sig anser jag har till stor del med begreppet ”kvinnlighet” att 

göra. Definitionen av kvinnlighet är relativt osäker, gränserna verkar ganska flytande 

och Rönnbäck menar på att dessa går att förändra. Landsföreningen ifrågasätter själv 

begreppet. Samtidigt är normerna tydliga, kvinnans plats är inte i den offentliga sfären. 

Genom att utgå från Hirdmans genuskontrakt går det att konstatera att för att det skulle 

varit möjligt för Landsföreningen att tillämpa militanta aktioner i såväl praktik som 

retorik, hade det krävts att de också skulle undvika de stereotypiska könsstrukturerna.  

Känslorna uttrycks inom båda rörelserna, och det är i stort sätt samma typer av känslor 

som uttrycks - otålighet, frustration och en viss betoning av ilska.  

Dock skiljer sig uttrycket av känslorna i praktiken mellan kvinnorörelserna. 

Suffragetterna utmanar kvinnligheten och dess innebörd i större omfattning än LKPR. 

De sociala och politiska faktorerna är en förklaring till detta.. Egentligen bryter de båda 

verksamheterna mot den rådande genusordningen samhället vilade på- endast genom att 

med ett politiskt syfte uppträda i det offentliga rummet. Dessutom tyder samtliga 

faktum på att rösträttskvinnorna inte längre hade respekt för den maktställning som 

genusordningarna innebar, att mannen var familjens ”huvud”, m.m.  
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Såväl i Sverige som i England under det tidiga 1900-talet avfyrades nu startskottet för 

en ny sorts kvinna som kom att höja sin röst och kräva sin plats som fullständiga 

samhällsmedborgare. 

 

7 Didaktisk koppling 
Kvinno-och genushistoria är någonting som börjar att komma in i skolans värld allt 

mera, och som också kanske skapar ett intresse hos eleverna.  

Någonting som inte är helt konstigt då vi befinner oss i en tid där genus, jämställdhet, 

feminism etc. är aktuella ämnen som också debatteras på ett nationellt plan. Utöver det 

startades under året 2017 ”Me too-kampanjen” som blev enormt debatterat ur ett globalt 

perspektiv. Det är också ett ämne som alla individer har en åsikt om. Med detta i tanken 

är den kvinnliga rösträttsprocessen någonting som ingår i detta och som kan skapa 

oerhört intressanta diskussioner i klassrummet. Då det är ett ämne som generellt har haft 

en tendens att falla bort i undervisningar är det också någonting som är relativt nytt för 

eleverna.  

I det centrala innehållet för historia 1b för gymnasiet står det följande:  

”Industrialisering och demokratisering under 1800 och 1900-talen i Sverige och 

globalt, samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till 

exempel…internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet…”85 

På detta sätt tar ämnet stöd i styrdokumenten. Eleverna kan söka information och ta del 

utav olika länders rösträttsprocesser i jämförande syfte.  

Detta i sig kommer att skapa diskussioner som även kommer att kunna kopplas till nutid 

och den politiska situationen som världen befinner sig i idag. 

 På detta viset lär sig eleverna se sambandet från starten till det vi idag ser som 

demokrati, förändringarna som vårt samhälle har gått igenom inom såväl den juridiska 

världen som samhället och dess värderingar och normer i övrigt, till där vi står idag.  

Vilket också per automatik ger eleverna en djupare förståelse för de nämnda begreppen. 

Genom detta kommer diskussioner att berikas och fördjupas, och eleverna får en chans 

att utveckla sina kunskaper inom området. Dessutom går det att utnyttja den retorik som 

uppsatsarbetet tagit del av, för att diskutera och driva en viss politik. Detta skulle även 

här ha möjlighet att kopplas till Me too-kampanjen, för att diskutera dess retoriska 

strategier. På sådant sätt dras åter igen paralleller mellan historien ihop med nutiden.  

                                                 
85 www.skolverket.se 
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Det som skulle kunna göras är att låta elever ta del utav den här informationen som 

uppsatsen har att tillgå, analysera och föra en diskussion kring tidningsartiklarna och det 

övriga källmaterialet. På det sättet kan eleverna få en chans att diskutera 

argumentationen och retoriken, utförandet i praktiken, de rådande samhällsnormerna 

och få en större förståelse för hur samhället var utformat. Det skulle även kunna formas 

till en slags examination i form utav ett seminarium.  
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