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Summary  

The purpose of this essay is to examine and analyse the Swedish women’s 

struggle for political rights by using a legal historical method. This has been done 

with a comparative part where this fight has been compared to the fight done by 

British women. To achieve the purpose, I answered four questions concerning the 

aspects that influenced the decision.  

British women won the vote in 1918 and ten years later they achieved it on the 

same conditions as men. The fight in the United Kingdom had two parts, one 

peaceful and one militant. The militant part of the fight used violence as a way to 

get the public’s attention to the cause. This later gave the British movement for 

equal political rights a bad reputation more than it helped them. The first World 

War affected the fight in Great Britain a great deal since women started to work in 

industries and the movement for the vote returned to a more peaceful fight. The 

Swedish women won the vote in 1919. Before this decision some women had had 

the opportunity to vote in local elections something they had in common with 

British women. This surely helped the cause since the right to vote was not 

introduced as much as it was expanding. The first World War also had an effect 

on the Swedish women since they during the war started working and organized 

themselves in labour associations.  

  

The Swedish fight for women’s political rights where led by “Landsföreningen för  

Kvinnans Politiska Rättigheter, LKPR (translated to The National organization for  

Women’s Political Rights). LKPR was influenced by the British movements but 

was very careful not to use any militant actions in their work. The organization 

was edified with a central board and an executive committee. Swedish women 

cooperated with men to get their cause spoken of in the Swedish parliament. 

Between 1912 and 1919 read three government bills were presented to the 

parliament concerning the women’s right to the vote. Arguments for democracy 

were used both by politicians and the women.  Women also used arguments 

regarding equal rights while the opponents of the vote were of the opinion that 

women were too sensitive to make important decisions and since married women 

were not of majority they therefor could not get the right to vote.   
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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en rättshistorisk metod undersöka 

och analysera de svenska kvinnornas kamp för politiska rättigheter. Detta har 

gjorts med en komparativ del där jag jämfört med de brittiska kvinnornas kamp. 

För att uppfylla syftet har jag besvarat fyra frågeställningar rörande aspekter som 

påverkade beslutet.   

  

Brittiska kvinnor fick rösträtt 1918 och tio år senare på samma villkor som män. 

Den brittiska kampen var tudelad, i en fredlig och en militant del. Den militanta 

använde sig av våld för att uppmärksamma rösträttskampen, någonting som 

snarare gav kvinnorättskämpar dåligt rykte än det hjälpte dem. Första världskriget 

hade en stor påverkan på den brittiska kampen, då kvinnor kom i arbete och 

rösträttsrörelsen under kriget återgick till fredliga aktioner.  Svenska kvinnor fick 

politiska rättigheter 1919. Innan dess hade vissa kvinnor en begränsad rösträtt i 

lokala val vilket de hade gemensamt med brittiska kvinnor. Detta innebar att 

rösträtten byggdes på snarare än den introducerades vilket säkerligen gjorde 

processen lättare. Det första världskriget påverkade kampen till en hög grad. 

Under kriget fick svenska kvinnor ta mäns platser på arbetsmarknaden samt 

organisera sig i arbetsföreningar vilket är en liket med Storbritannien.  

  

Den svenska rösträttskampen leddes av Landsföreningen för Kvinnans Politiska 

Rättigheter (LKPR) som hämtade inspiration från Storbritannien. Man var dock 

väldigt försiktig med att blanda sig med militanta aktioner. Föreningen var 

uppbyggd med bland annat en centralstyrelse och ett verkställande utskott. 

Kvinnorna samarbetade med maktens män för att få sin röst hörd i riksdagen 

vilket underlättade kampen. Tre propositioner lades fram för kvinnlig rösträtt 

mellan 1912 och 1919. Demokratiargumenten användes flitigt av både politiker 

och rösträttskvinnorna liksom argument kring likabehandling. Motståndarsidan 

ansåg bland annat att kvinnor var för känsliga för att kunna fatta viktiga beslut och 

ansåg att eftersom gifta kvinnor inte var myndiga kunde de ej få rösträtt.   

  



  3  

Förord  

  

Trots det hårda arbetet som har legat bakom denna uppsats har den varit bland det 

roligaste jag hittills har gjort i mitt akademiska liv. Det har varit så intressant och 

har känts viktigt att fördjupa mig i kvinnors kamp för sina rättigheter, en kamp 

som pågår än idag, om än på andra områden.   

Först och främst skulle jag vilja tacka min handledare Christian Häthén, som 

kommit med så många bra tankar, förslag och inspiration. Jag vill även tacka mina 

föräldrar och min goda vän Nora Hollender, som peppat, läst igenom och hjälpt 

mig genom den här processen.   
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Förkortningar  

The National Union             National Union of Women's Suffrage Societies  

  

WSPU                                  Women's Social and Political Union  

  

LKPR                                   Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rättigheter  

  

VU                                       Verkställande Utskottet  
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1. Inledning   

1.1 Allmänt  

I Regeringsformens första paragraf i det första kapitlet stadgas att ”All offentlig 

makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt…” Denna allmänna och lika rösträtt 

är någonting som ter sig som en självklarhet för dagens svenska invånare och ses 

som en grundsten i vårt demokratiska samhälle. Så har dock inte alltid varit fallet.  

I Sverige fattades beslut kring allmän lika rösträtt samt om valbarhet år 1919. 

Detta omfattade alla, både kvinnor och män, över 21 år och två år senare, 1921, 

hölls det första valet där både män och kvinnor fick rösta och bli valda till 

riksdagen. Året innan, 1920, blev alla kvinnor över 21 år myndiga.1 I Sverige 

hade kampen för kvinnlig rösträtt satt igång relativt sent, runt år 1900 medan man 

i många andra delar av både Europa och världen hade kämpat för lika rätt till röst 

och valbarhet under stora delar av 1800-talets andra hälft.2I Storbritannien började 

röster att höjas för kvinnlig rösträtt och organiseringen kring denna under 

1860talets slut då den rörelse som skulle komma att kallas suffragetterna fick sin 

början.2 Deras våldsamma kamp fick sitt slut 1918 när kvinnor över 30 år fick 

rösta genom införandet av ”Representation of the People Act”. Män fick rösta vid 

21 års ålder och det dröjde till 1928 när rösträttsåldern var lika för de båda könen 

vilket skedde med införlivandet av ”Equal Franchise Act.”.4  

  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka de svenska kvinnornas kamp 

för politiska rättigheter.  Denna undersökning ska ses i relation till motsvarande 

kamp i Storbritannien, för att utarbeta vad de hade gemensamt och vad som 

skiljde dem åt.   

  

För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

                                                 
1 Nationalencyklopedin, kvinnlig rösträtt, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnlig-rösträtt (hämtad 2016-04-11). 2 

Hedvall, Barbro, Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt, Bonnier fakta, 

Stockholm, 2011, s 34.  
2 Holton Stanley, Sandra, Feminism and Democracy – Women’s Suffrage and reform politics 

in Brittain, 1900-1918, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, s 14. 4 Parliament UK, 

”Equal Franchice Act 1928”  
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- Hur gick kampen till i Storbritannien och vad fick den för konsekvenser?  

- Vad för påverkan hade bakgrundsläget för det svenska beslutet kring kvinnlig 

rösträtt?  

- Hur gick kampen till i Sverige och vad fick den för konsekvenser?  

- Vilka politiska strömningar och argument påverkade beslutet i Sverige?   

 

Trots att alla fyra frågeställningar är viktiga och kommer att undersöka, kommer 

en viss vikt att läggas vid den första kring Storbritannien och den sista kring de 

politiska strömningarna.  

  

1.3 Metod och material  

Under undersökningen har jag tillämpat en rättshistorisk metod för att undersöka 

utvecklingen under tidsperioden som uppsatsen ska undersöka. Detta används för 

att förstå utvecklingen över tidens gång och för att kunna värdera källorna för att 

förstå och utvärdera besluten i lagstiftningen. Den rättshistoriska metoden 

används för att se rättsutvecklingen i en kulturell, politisk och ideologisk kontext. 

Eftersom tanken är att utreda vad som ledde kring besluten om kvinnans politiska 

rättigheter har förarbeten behandlats snarare än den faktiska lagstiftningen. En 

komparativ metod har även använts för att undersöka vad som skiljde den brittiska 

rösträttskampen från den svenska och vad de hade gemensamt. Till denna metod 

följer ett komparativt perspektiv, för att jämföra rättssystemen, och i viss mån ett 

likabehandlingsperspektiv, då kampen för kvinnans politiska rättigheter är så nära 

sammankopplat med kampen för jämlikhet. 3 

  

I den rättshistoriska utredningen har jag använt mig av både källor som varit 

samtida med rösträttskampen och mer nutida källor. De samtida för att få en 

konkret bild av hur situationen såg ut och vad för argument som fördes fram. Jag 

har fått vara försiktig med användningen av de samtida källor då de i många fall 

varit opinionsbildande. Genom att ha undersökt texter från både för- och motsidan 

samt att jag har haft en kritisk hållning till källorna anser jag att jag lyckats 

                                                 
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, sid 53-54.  
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undersöka källorna på ett neutralt sätt. De mer nutida källorna är sekundärkällor 

och innehåller därigenom en brist. Anledningen till varför sådana har använts är 

för att kunna förstå materialet bättre, framförallt när det gäller den brittiska 

kampen och den mängd litteratur som skrivits kring ämnet. Detta material har 

varit skrivet av både juridiska och historiska författare eftersom jag anser att det 

varit viktigt att förstå det historiska läget för att kunna förstå hur lagstiftnings- och 

det politiska arbetet gick till.   

  

1.4 Begrepp  

Demokrati - folkmakt eller folkstyre. Någonting som är gemensamt för 

demokratier oavsett hur de är utformade är en grundtanke kring att folket ska styra 

– vilket medborgarna främst gör genom sin rösträtt och sin rätt att kunna väljas 

och representera sitt lands invånare.4 

  

Allmän lika rösträtt – innebär rätten till röst vid allmänna val. Alla svenska 

medborgare som är över 18 år och finns i röstlängden om de är bosatta i Sverige 

eller någon gång varit kyrko- eller folkbokförda i landet. Rösträtt innefattar även 

valbarhetsrätt, det vill säga rätten att kunna bli vald till förtroendeuppdrag.5  

  

1.5 Disposition och avgränsning  

Uppsatsen inleds med en komparativ del kring hur man fick kvinnlig rösträtt i 

Storbritannien. Därefter följer en bakgrund till rösträttskampen, både en historisk 

sådan och en avhandling av första världskriget som påverkade Sverige och 

rösträttskampen. I kapitel fyra avhandlas hur kampen de facto gick till och sedan i 

kapitel fem behandlas de politiska strömningar som fanns samt de argument som 

användes. Avslutningsvis analyseras uppsatsen utifrån dessa aspekter.  

  

Uppsatsen kommer att begränsa sig till den kvinnliga rösträttskampen. Kampen 

för de män som fick rösträtt i och med införandet av allmän lika rösträtt 1919 

kommer att beröras ytterst lite. Tidsmässigt kommer uppsatsen vara begränsad till 

                                                 
4 Nationalencyklopedin, ”Demokrati”, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demokrati, hämtad 2016-04-11. 
5  Nationalencyklopedin, rösträtt, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rösträtt, 

hämtad 2016-04-11.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demokrati
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demokrati
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1900-talet till största del. Anledningen till detta är att det var under 1900-talet som 

kampen för kvinnlig rösträtt och valbarhet satte fart i Sverige, mycket i och med 

att Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt grundande 1902. Därför  

ska även den komparativa delen främst behandla denna tid – trots att rösträtts- och 

valbarhetskampen började tidigare i Storbritannien. Bakgrunden kommer vara 

fokuserad på första världskriget eftersom det var en händelse som förändrade 

Europa och världen för alltid.   

  

  

2. Kampen i Storbritannien  

  

2.1 Suffragetterörelsens början  

Storbritannien var ett av de första europeiska länderna där kvinnor började 

organisera sig i kvinnorättsrörelser. Redan under 1800-talets mitt började 

kvinnorättsrörelser ta fart som lyfte fram kvinnosaken genom att föra fram 

kvinnors rätt till att arbeta och utbilda sig på den politiska kartan. Rösträtten var 

enligt de brittiska feministerna under denna tid det yttersta målet, det mest 

avancerade de kunde kräva av männen. På 1890-talet började kvinnors intresse för 

sina egna rättigheter öka, vilket visades genom aktiviteten och organiserandet i 

suffragetterörelsen.6  Dessa kvinnorättsorganisationer, som ofta bestod av 

borgerliga kvinnor låg här relativt långt efter arbetarklasskvinnorna som redan 

under 1800-talets mitt fört fram frågan om kvinnlig rösträtt. De borgerliga 

föreningarna såg först dessa rörelser som upproriska och ville därför till en början 

hålla sig borta från dem och deras åsikter. Man hade nått vissa framgångar under 

1800-talet, men endast på det lokala planet. Lokalpolitiskt hade kvinnor fått 

kommunal rösträtt och rätt till vissa förtroendeuppdrag, som att vara del av 

skolstyrelser. Men parlamentet var man fortfarande långt ifrån.7   

  

                                                 
6 Caine, Barbara, English feminism, 1780-1980, Oxford University Press, Oxford, 1997, s 131.  
7 Vammen, Tinne, '"Rösträtt till kvinnor!": den engelska rösträttskampen i europeiskt perspektiv, 

1860-1930', Kvinnohistoria : om kvinnors villkor från antiken till våra dagar., S. 169-187, 1992, s 

174-179.  
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2.2 Suffragetternas splittrande  

Till en början var den brittiska rösträttsrörelsen pacifistisk, med tal, massmöten 

och uppvaktning av parlamentsledamöter. Man hade från 1870-talet en tidning, 

Women Suffrage Journal, som belyste kampen för kvinnlig rösträtt åratal innan 

kvinnorättsorganisationerna tog tag i kampen på allvar.8 Detta var en enträgen 

kamp som frustrerade många och 1903 splittrades rösträttsrörelsen i två delar. Den 

första var den fraktionen som brukar kallas för de konstitutionella suffragetterna, 

där arbetet kretsade kring föreningen National Union of Women’s Suffrage 

Societies (National Union). National Union hade grundats 1897 men hade rötter i 

föreningar från 1880-talets mitt. De arbetade på ett traditionellt sätt, främst genom 

att försöka förstärka rösträttsfrågans plats i det brittiska parlamentets underhus. 

Man gjorde detta genom att uppvakta parlamentsledamöterna, anordna stora 

demonstrationer, dela ut flygblad och skriva namnlistor till parlamentet.9  

  

Den andra delen av suffragettrörelsen var den militanta. Den fick sin början vid 

grundandet av The Women’s Social and Political Union (WSPU). Ledaren för 

dem var den kanske mest kända suffragetten, Emmeline Pankhurst. Föreningen 

levde efter mottot ”handlingar inte ord” och blev med tiden allt mer militanta. Till 

en början var suffragetterna i WSPU:s aktioner relativt ofarliga. Inför 

parlamentsvalet 1906 ägnade man sig mestadels åt att avbryta valmöten genom att 

begära yttranden från regeringen.10  

  

2.3 Militanta aktioner  

  

1908 blev WSPU allt mer våldsamma i sin verksamhet. Man ansåg att de klassiska 

metoderna inte räckte utan att man behövde göra mer för att väcka 

uppmärksamheten kring rösträtten. Stora demonstrationer organiserades som var 

högljudda och hotade den civila lydnaden genom så kallade spontana aktioner, 

exempelvis krossade deltagarna spontant fönster på sin väg genom de brittiska 

städerna. Polisen svarade på dessa aktioner genom att anhålla ett flertal kvinnor. 

Kvinnorna hungerstrejkade ofta i fångenskap vilket resulterade i att de blev 

                                                 
8 Caine, s 118.  
9 Holton, s 31.  
10 Caine, s 160.  
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tvångsmatade. Denna våldsamma metod från ordningsmakten gjorde att WSPU 

blev än mer krigiska.11   

Man vandaliserade byggnader och det var vanligt att kvinnor kedjade fast sig 

utanför parlamentsbyggnaden för att väcka uppmärksamhet. Våldsanvändningen 

eskalerade under 1910-talet då WSPU allt mer blev en gerillaverksamhet som 

exempelvis anlade mordbränder och saboterade järnvägar.12  1913 placerades två 

bomber vid det hus som finansministern, David Lloyd George, höll på att bygga i 

London. Anledningen till detta var att finansministern tidigare haft ett möte med 

suffragetterna och lovat stötta deras kamp. Han svek dock detta löfte och stöttade 

inte det förslag för kvinnlig rösträtt som togs upp i parlamentet.. Bombens 

explosion var både en hämnd för det svikna löftet men även den ett försök att 

uppmärksamma rösträttskampen.15  

  

2.4 Första världskrigets påverkan på Storbritannien  

När första världskriget startade 1914 fattades ett beslut att WSPU:s aktioner skulle 

avstanna tills Storbritannien inte längre låg i krig. Man återgick istället till fredliga 

tillvägagångssätt och stöttade regeringen under krigsåren, vilket fick ett bättre 

resultat.13 1918 gick de första lagarna för kvinnans demokratiska rättigheter 

igenom när the Representation of the People Act antogs. I denna stadgades att 

kvinnor som var registrerade i kommunala röstlängder och antingen var gifta eller 

över 30 år hade rösträtt. Bara några veckor innan valet beslutades det att kvinnor 

även kunde väljas till parlamentet. Att kvinnor fick vissa demokratiska rättigheter 

berodde mycket på kriget. Eftersom många män var placerade runtom i Europa 

för att försvara landet fick kvinnor ta över deras arbeten. Dessutom fanns inte 

längre risken att parlamentet skulle visa sig som svaga gentemot de militanta 

suffragetterna. Kvinnor hade dock inte politiska rättigheter på samma villkor som 

män förrän 1928 när the Equal Franchise Act gick igenom.14  

  

                                                 
11 Holton, s 47.  
12 Vammen, s 183. 
15 Holton, s 94.  
13 Vammen, s 184.  
14 Holton, s 150.  
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3. Den svenska rösträttens bakgrund  

3.1 Historisk bakgrund   

Under den så kallade frihetstiden (1718-1772) hade kvinnor viss rösträtt. I 

rådmansvalen och borgmästarvalen fick kvinnor rösta i vissa städer när de ansågs 

vara företrädare för egendom15. Änkor hade rätt att fortsätta sin avlidna makes 

affärsverksamhet och använda sig av hans tillgångar och egendomar. Detta gjorde 

dock inte nödvändigtvis att de hade samma juridiska rätt som sin make och 

därigenom inte samma rösträtt. 1758 gick en förordning igenom som helt uteslöt 

kvinnor från att rösta i borgmästarvalen men i de mer lokalt betingade 

rådmansvalen hade förordningen inte samma verkan.16 Denna levde kvar till 1862 

då införlivandet av kommunallagar gav kvinnor rösträtt i kommunerna om de var 

myndiga, ogifta och hade en egen inkomst alternativt en stor förmögenhet. kunde 

de därigenom få göra sin röst hörda till första kammaren. Valbara till första 

kammaren var dock bara män som hade uppnått en viss ålder och levde upp till 

vissa villkor när det gällde sin inkomst och förmögenhet. Till andra kammaren 

fick bara män rösta och likaså blev valda och där var inkomst och 

egendomskravet högre.17   

  

  

3.2 Första världskriget  

3.2.1 Första världskrigets orsaker  

Första världskriget påbörjades efter Skotten i Sarajevo, den 28 juni 1914, då Franz 

Ferdinand, kronprins av Österrike-Ungern och hans hustru Sophie, blev skjutna 

till döds. Skotten i Sarajevo utlöste spänningar som funnits under en lång tid. 

Aspekter som nationalismen i de europeiska länderna och tanken kring att ett land 

skulle tillhöra ett folk spelade in. Likaså att maktbalansen i Europa hade rubbats 

under 1800-talet genom den industriella revolutionen och att fattiga länder, så som 

Tyskland plötsligt blev rikare. Tyskland  hade växt sig allt starkare medan den 

före detta stormakten Frankrike blev mindre och fattigare vilket resulterade i 

                                                 
15 Karlsson Sjögren, Åsa, Männen, kvinnorna och rösträtten: medborgarskap och representation 

1723-1866, Carlsson, Stockholm, 2006, s 39-40.  
16 Karlsson Sjögren, s 50-57.  
17 Sveriges Riksdag, ”Riksdagens historia”, http://www.riksdagen.se/sv/Sa-

funkarriksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/ hämtad 2016-04-15.  

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Riksdagens-historia/
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ansträngda relationer mellan de två länderna. Dessa var två av faktorerna till ett 

spänt läge i Europa – och sedermera till ett världskrig.18  

  

3.2.2 Sverige under första världskriget  

Under krigsåren förändrades strukturerna till viss del i Europa – åtminstone på 

arbetsmarknaden. Medan männen var ute i kriget fick kvinnorna ta över deras 

arbeten. Dessutom gjorde moderniseringen och den tekniska utvecklingen i 

relation till kriget att nya arbetstillfällen skapades för kvinnor på exempelvis 

kontor.19 Trots att Sverige var neutrala förändrades även svenskars liv. Sverige 

hade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet industrialiserats och 

många män arbetade i fabriker och industrier.  De skulle vara redo att ge sig ut i 

strid om det behövdes. Kvinnor mobiliserades för att stötta männen, de skulle så 

långt de kunde se till att de hårda tiderna blev så lindriga som möjligt. Ett exempel 

är föreningen Kvinnlig Krigsberedskap som bildades 1915 för att sätta kvinnor i 

arbete. Detta berodde på att arbetskraft från kvinnor hade börjat efterfrågas när 

man insåg att kriget skulle pågå länge. En annan anledning var att kvinnor runt 

om i Europa hade börjat engagera sig på liknande sätt och svenska kvinnor 

inspirerades av dem.20 Rädslan för att Sverige skulle stå inför en arbetsbrist vid ett 

eventuellt inträde i kriget gjorde att kvinnor välkomnades in på arbetsmarknaden 

och därigenom gjorde sitt för krigsberedskapen.21  

När striderna upphörde den 11 november 1918 hade inte bara de stridande 

parterna förändrats utan även Sverige såg annorlunda ut. Efter Tysklands fall fick 

de tyska socialdemokraterna makten, någonting som skapade en rädsla för 

bolsjevikerna i hela Europa. Detta i relation till den ryska revolutionen och 

leninismens framsteg i Ryssland gjorde att rädslan växte sig allt starkare. Trots att 

den tyska regeringen valde att gå den parlamentariska demokratiska vägen i och 

                                                 
18 Nationalencyklopedin, Krigsutbrottet, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förstavärldskriget/krigsutbrottet (hämtad 

2016-04-21).  
19Nationalencyklopedin, Första världskriget, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/första-världskriget (hämtad 2016-04-

22). 
20 Lidestad, Madelene, Uppbåd, uppgifter, undantag: om genusarbetsdelning i Sverige under 

första världskriget, Acta Universitatis Stockholmiensis, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 

2005,Stockholm, 2005, s 40-49.  
21 Lidestad, s 97.  
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med grundandet av Weimarrepubliken 1919 var osäkerheten för framtiden ett 

faktum.22  

  

4. Den svenska kampen  

  

4.1 Rösträttskampens början  

I Sverige hade röster börjat höjas för allmän lika rösträtt under 1800-talets slut, 

men det var år 1900 som kvinnorna började organisera sig. Katalysatorn blev en 

proposition som den konservative statsministern Fredrik von Otters regering lade 

fram 1902. Propositionen föreslog att män som hade kommunal rösträtt och var 

över 40 år alternativt gifta skulle få två röster. Den ena för sig själva och den 

andra för att de representerade sin hustru. Propositionen gick inte igenom men 

retade politiskt insatta kvinnor som såg propositionen som ett bevis på att kvinnor 

bara sågs som mäns egendom och inte som oberoende personer. Samma år som 

propositionen lades fram grundades Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt (LKPR). LKPR:s kamp var fredlig och lagenlig, de följde de svenska 

traditioner som fanns kring möten och organisationer för att ge kvinnor platsen 

som subjekt, både politiskt och rättsligt. 23   

  

4.2 Rösträttsrörelsens organisation  

LKPR hämtade inspiration från Storbritannien och använde sig av många liknande 

medel som suffragetterna men anpassade dem till den svenska folkrörelsens 

traditioner.   

Man arbetade med namninsamlingar och flygbladsutdelning.1911 anordnade man 

en rösträttskongress med delegater från hela världen.24 Året efter, 1912 

publicerades för första gången LKPR:s egen tidning, Rösträtt för kvinnor, för att 

öka medvetenheten kring kvinnornas rösträttskamp. Alltid med föreningens motto  

                                                 
22 Nationalencyklopedin, Tyskland.http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l 

ång/tyskland (hämtad 2016-05-05).  
23 Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 

kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921, Atlas, Diss. Stockholm : Univ., 2004,Stockholm, 

2004, s 58-59.  
24 Florin, Christina, Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, 

Atlas, Stockholm, 2006, s 112.  
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” Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss” 

i bakhuvudet.25 En rädsla för att bli betraktade som våldsamma suffragetter fanns 

och med tiden blev LKPR  allt mer försiktiga. Man var tydliga med att en fredlig 

kamp bedrevs och drog sig för att bjuda in brittiska rösträttskämpar till sina 

möten.29  

  

Föreningens organisation påminde  mycket om hur politiska eller icke-politiska 

föreningar är uppbyggda idag. Man hade en centralstyrelse som var föreningens 

högst beslutande organ. I denna satt en representant från varje lokalförening ute i  

landet. Tanken var att LKPR inte skulle vara en Stockholmsbaserad organisation 

utan att alla delar av Sverige skulle vara representerade. Det fanns en tydlig regel i 

att det bara skulle finnas en lokalförening per ort. Detta kan ha haft sin förklaring i 

att  socialdemokratiska kvinnor diskuterade huruvida de skulle vara en del av 

LKPR eller bilda egna rösträttsföreningar år 1907. Tidigare hade många 

socialdemokratiska kvinnor ansett att arbetarklassens män skulle få rösträtt på 

samma villkor som andra var främsta prioritet. LKPR hade ett verkställande 

utskott som ledde arbetet i föreningen. VU var inte lokalt förankrade ute i landet 

som centralstyrelsen, utan bestod av kvinnor från Stockholmsdelen av föreningen. 

VU hade bestämmanderätt över de kurser LKPR organiserade och censurrätt över 

de texter som publicerades i ”Rösträtt för kvinnor”. VU hade en rätt att handla i 

LKPR:s namn vid ”utomordentliga förhållanden”, alla medlemmar hade med 

andra ord inte den rätten.. LKPR hade en del kvinnor som arbetade för föreningen 

på hel- eller deltid. Dessa kvinnor blev ett toppskikt i föreningen och verkade för 

organisationen genom att fungera som konsulter, skribenter eller uppviglare för 

rösträtten. De fick ibland betalt för sitt arbete, ibland mer och ibland mindre. Det 

var självfallet inte alla kvinnor som hade denna möjlighet, vilket resulterade i att 

LKPR i mångt och mycket var en borgerlig förening. 26  

  

                                                 
25 Rösträtt för kvinnor, VIII, Årgång 1919. 
29 Florin, s 112.  
26 Rönnbäck, s 62-64. 31 

Florin, s 300-305.  
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4.3 LKPR och männen  

LKPR hade, förutom att inspireras av brittiska kvinnor hämtat en del inspiration 

från den manliga rösträttsrörelsen. Dessutom visste man att det behövdes hjälp av 

män. Två tillvägagångssätt användes för att påverka männen. Antingen genom 

offentligheten med att dela ut flygblad och uppvakta maktens män med 

traditionella politiska medel. Eller så använde man sig av sina privata kontakter 

och gjorde rösträttskampen personlig. Man kunde fokusera på möten människor 

emellan och på så sätt få sympati och stöd från män. LKPR:s ledning var en grupp 

med kvinnor med kontakter. Många av dem var gifta med inflytelserika män med 

ett stort kontaktnät som de kunde utnyttja och de flesta av de mest centrala 

rösträttskvinnorna hade ett stort stöd från sina makar.31  

  

5. Det rättspolitiska klimatet  

  

5.1.1 Rättspolitiska strömningar  

Rösträttsfrågan var en politisk fråga. De konservativa var mot och de liberala för. 

Socialdemokraterna fanns någonstans i mitten – de ville ha rösträtt men ansåg att 

männens rösträtt skulle prioriteras. När väl männen hade fått rösträtt kunde 

kvinnans rätt till röst och valbarhet diskuteras. Liberala förespråkare hade redan 

under 1800-talet börjat motionera för kvinnans rätt till röst. Den första motionen 

för kvinnlig rösträtt lades fram redan 1884 av den liberale riksdagsmannen och 

journalisten Fredrik T Borg som genom denna uttryckte en vilja att kvinnor skulle 

få rösta på samma villkor som män och dessutom kunna vara valbara kandidater 

till riksdagen.27   

  

Den politiska situationen i Sverige var volatil under åren 1900-1921. Politikerna 

stod inte alltid bakom partilinjen, vilket visade sig bland annat i rösträttsfrågan. 

Under perioden 1907-1911 tog de politiska partierna officiellt ställning till 

kvinnlig rösträtt. Som nämnts var de partier som på den här tiden sågs som 

vänster, dvs liberalerna och socialdemokraterna, positiva medan det konservativa 

högerpartiet, Allmänna Valförbundet, som idag är Moderata Samlingspartiet, var 

                                                 
27 Motion N:o 49 ”Af Herr F.T Borg: om ändringar i 14 och 19 §§ af Riksdagsordningen, rörande 

valrätten”, 1884.  
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emot.28 Att säga att socialdemokraterna var positiva till den kvinnliga rösträtten är 

en sanning med modifikation. Socialdemokraternas främsta hållning var, till en 

början, att det viktigaste var att alla män fick rösträtt, sedan kunde det bli 

kvinnornas tur. Det var först när lika rösträtt för män till första kammaren 

introducerades 1907 som partiet skrev in kvinnlig rösträtt i sitt partiprogram.29   

  

5.1.2 Diskussioner och argument i riksdagen  

Med tiden blev socialdemokraternas partiledare, journalisten Hjalmar Branting, 

tillsammans med liberalen och juristen Karl Staaff, bland de riksdagsmän som 

motionerade mest för kvinnans rösträtt.30 Staaff lade under sin tid som 

statsminister fram den första propositionen för kvinnlig rösträtt 1912. Den 

lyckades vinna framgång i andra kammaren med stor majoritet men röstades ned i 

första kammaren. I denna argumenterade han för att den kvinnliga politiska 

rösträtten skulle genomföras mycket på grund av kvinnornas kraftfulla och 

målinriktade kamp för sina demokratiska rättigheter. Dessutom ansåg Staaff att 

eftersom utvecklingen gått från att kvinnor inte hade några rättigheter till att de 

började få rätt till vissa saker, exempelvis myndighet vid en viss ålder och 

befogenhet att själv hantera sina inkomster från arbetet var det ett naturligt fortsatt 

steg att kvinnor även skulle få rösträtt. Staaff argumenterade för att kvinnokampen 

hade gått från att bara omfatta de rika kvinnorna från de högre samhällsklasserna 

till att även innefatta arbetarklassens kvinnor. Därigenom ansåg han att rösträtten 

skulle ge dessa arbetarkvinnor verktyg för att kunna höja sin levnadsstandard.31  

  

 Under liberalen och filosofiprofessorn Nils Edéns tid som statsminister lades två 

propositioner kring kvinnlig rösträtt fram. Den ena, proposition 104 från 1918, 

ville ge kvinnor sina politiska rättigheter. Dock så skulle gifta kvinnor endast få 

väljas på samma villkor som sina män, om mannen blivit utesluten valrätt skulle 

även hans hustru bli det. Även denna proposition avslogs.32 Edéns andra 

proposition kring kvinnlig rösträtt gick igenom 1919, proposition nr 358 från 

                                                 
28 Rönnbäck, s 34.  
29 Florin, s 305.  
30 Rönnbäck, Josefin, s 34.  
31 Kunglig Maj:ts nådiga proposition 110, 1912.  
32 Kunglig Maj:ts nådiga proposition 104, 1918.  
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1919. Där föreslogs det att gifta kvinnor som var skattskyldiga skulle erhålla 

kommunal rösträtt. Därför ansåg regeringen att det föll sig naturligt att kvinnor 

även skulle få politiska rättigheter i riksdagen. Även hänvisningar till andra länder 

gjordes, där utvecklingen var sådan att kvinnor fått rösträtt. Man hänvisade även 

till den kvinnliga rösträttsrörelsen och den kraft de arbetat med. På grund av detta 

skulle kvinnor få rösträtt på samma villkor som män. Propositionen bifölls och 

kvinnan fick härigenom politiska rättigheter. 33   

  

5.2 Argument för rösträtt 

Ett av de starkaste argumenten när de gällde valbarheten till riksdagen var 

närvaron. Om kvinnor var närvarande folkrepresentanter i riksdagen skulle nya 

frågor kunna lyftas och besluten förändras. Man antog helt enkelt att om kvinnor 

deltog i politiken och riksdagsarbetet skulle den politiska och rättsliga debatten 

och situationen förändras. En grund för rösträtt var ett argument kring demokrati. 

Att kvinnor, liksom män, hade rätt att få vara med och bygga sitt samhälle, att få 

höras och påverka omgivningen. Nära knutet till demokratiargument fanns 

rättviseargumentet. Kvinnor var en del av folket, de var inte mindre människor än 

män och hade därför lika stor rätt till beslutsfattandet oavsett om det skedde i 

hemmet, på arbetsplatserna eller i riksdagen. Att män skulle fatta beslut rörande 

kvinnor och kvinnors rätt ansågs orättvist, mer så än vid någon annan typ av 

beslutsfattande. 34  

  

Resursargument användes också – då kvinnor hade en annan typ av kompentens 

och erfarenhet än män så skulle man använda sig av denna kunnighet i 

riksdagsarbetet. Den kunskap som lyftes fram var kring klassiska kvinnosysslor, 

kvinnor kunde allt när det gällde hemarbetet och barnuppfostran, saker som de 

flesta män var helt främmande för. Detta var någonting som behövde utnyttjas. 

Denna typ av särartsfeministiska argument användes även för att visa vad kvinnor 

ville. Män och kvinnor hade inte samma intressen och därför behövdes kvinnlig 

rösträtt. Den kvinnliga rösträtten och valbarheten argumenterades även vara ett 

                                                 
33 Kunglig Maj:t nådiga proposition nr 358, 1919.  
34 Freidenvall, Lenita & Rönnbäck, Josefin (red.), Bortom rösträtten: kön, politik och 

medborgarskap i Norden, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Huddinge, 2011, sid 

9-10.  
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rättsligt verktyg. Lagarna skulle förändras om kvinnor fick stifta dem. Närvarande 

kvinnor skulle kunna förändra lagar som rörde kvinnor, så som 

äktenskapslagstiftningen, kvinnlig utbildning och arbetsvillkor, omsorgsfrågor 

och hälsolagar.35  

  

5.3 Argument mot rösträtt 

Motargumenten till kvinnlig röst- och valbarhetsrätt var också flertaliga. Ett 

argument, som fanns från att den första motionen kom 1884 i princip fram till 

beslutet 1919, var att kvinnor inte var intresserade av politik. Ett annat tidigt skäl 

för att inte genomföra någon rösträttsreform var att kvinnan inte hade röst- och 

valberhetsrätt i andra länder som liknande Sverige, ett argument som förlorade sin 

tyngd när fler och fler länder gav kvinnan rösträtt under 1900-talets början.36 Att 

kvinnan skulle vara del av det politiska livet ansågs vara betydligt mindre värt än 

kvinnans faktiska uppgift i livet – att föda och uppfostra barn. Att kvinnor skulle 

få rösta och till och med bli valda till folkförsamlingar skulle ta bort fokus från 

denna viktiga uppgift, någonting som framförallt gällde för yrkesverksamma 

kvinnor. Skadan skulle bli för stor för hela landet och goda mödrar som kunde 

finnas där för och leda sina barn var ingenting man var villig att riskera. 37 Gifta 

kvinnor stod under sina mäns förmyndarskap och eftersom omyndiga människor 

saknade rösträtt argumenterades det för att det var otänkbart att gifta kvinnor 

skulle få rösta.38  

  

Ett annat argument var att kvinnor till sin natur och med sitt känsliga psyke inte 

kunde hantera och följa de politiska ledarna. Kvinnor saknade den  

självbevarelsedrift  som behövdes. Dessutom argumenterades det för att kvinnor 

hade en tendens att ”följa med strömmen” och risken därför fanns för att kvinnor 

skulle följa en, eventuellt mer populär, sida och rösta på den. Därigenom skulle 

jämvikten och den stilla utvecklingen i riksdagsarbetet riskeras. 39 

                                                 
35 Freidenvall & Rönnbäck, sid 9-10.  
36 Rönnbäck, Josefin, s.32.  
37  Nya Dagligt Allehanda, ”För och emot kvinnans politiska rösträtt”, 28/5-1913 

http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf hämtad 2016-05-02.  
38 Florin, Christina,  s 53.  
39  Nya Dagligt Allehanda, ”För och emot kvinnans politiska rösträtt”, 28/5-1913. 

http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf hämtad 2016-05-02.  

http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf
http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf
http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf
http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf
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Känsloargumenten var tydliga, de känsliga kvinnorna skulle prioritera sina 

känslor och personliga affektioner över den neutrala statens bästa. Patriotismen 

och konservatismen var även de argument – den nationalism som kom att påverka 

Europa under 1900-talets början var viktig när det gällde rösträtts- och 

valbarhetsfrågan. Sverige var ett land fyllt av viktiga traditioner med tydliga 

maktbalanser, om kvinnor eller andra samhällsgrupper fick rösträtt skulle dessa 

rubbas.40 Sverige var en stolt nation där det fungerade bra med män som ledare – 

om man älskade sitt land skulle man inte utsätta det för risken att ha kvinnor i 

maktpositioner.41   

 

6. Analys och slutsatser  

Det som kommer att analyseras är de grundläggande frågeställningarna, nämligen: 

- Hur gick kampen i Storbritannien till och vad fick den för konsekvenser? 

- Vad för påverkan hade bakgrundsläget för det svenska beslutet kring kvinnlig 

rösträtt? 

-Hur gick kampen till i Sverige och vad fick den för konsekvenser? 

- Vilka politiska strömningar och argument påverkade beslutet i Sverige? 

  

6.1 Den brittiska kampen  

Som nämnts pågick den brittiska rösträttskampen länge, då socialistiska kvinnor 

började kräva politiska rättigheter under 1800-talets mitt och organiseringen 

sedermera påbörjades på allvar under 1880-talet. Trots det dröjde till 1918 innan 

kvinnor fick rösträtt och tills 1928 innan man fick rösträtt på samma villkor som 

män.  Troligtvis kan kampens längd ha med den våldsanvändning som WSPU 

använde sig av att göra. Man fick uppmärksamhet genom sina militanta aktioner 

men frågan är om inte de våldsamma inslagen snarare stjälpte kampen än hjälpte 

den. Ett exempel är det förut nämnda bombförsök vid finansministerns hus vilket 

ha givit hela rösträttskampen ett dåligt rykte. Det kan tänkas att sådana situationer 

lätt gav motståndarsidan argument, som att dessa kvinnor var brottslingar som 

satte människors liv i fara. Skulle man verkligen ge gerillaverksamhet av den här 

                                                 
40 Florin, s 54.  
41  Nya Dagligt Allehanda, ”För och emot kvinnans politiska rösträtt”, 28/5-1913 

http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf hämtad 2016-05-02.  

http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf
http://www.folkirorelse.se/Content/2149/folkirorelse030.pdf
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graden demokratiska rättigheter? Med andra ord kan resultatet av en sådan 

bombning ha blivit kontraproduktivt. Parlamentsledamöterna kunde riskera att ses 

som svaga om de gick med på denna typ av utpressning från rösträttskvinnorna.   

Kring WSPU:s militanta aktioner kan paralleller dras till andra kamper i mer 

modern tid, exempelvis Pussy Riot i Ryssland. Pussy Riot har också brutit mot 

inhemska lagar, dock inte genom våldsanvändning, för att uppmärksamma sin sak 

och sedermera fängslats av myndigheterna. De har inte heller lyckats få till en 

förändring i sitt hemland genom dessa handlingar.42 Samma sak kan anses gälla 

för WSPU. Deras våldsanvändande gav dem inte särskilt mycket förutom en 

skakad allmänhet och ett dåligt rykte. Det var, vilket avhandlats i kapitel två, först 

efter att WSPU:s militanta aktioner avbröts som ett beslut om kvinnlig rösträtt 

fattades. Här kan det tänkas att politikerna inte längre behövde vara rädda för att 

ses som svaga som går med på gerillaverksamheters krav.  För de brittiska 

kvinnorna anser jag att det kanske framförallt var första världskriget som gjorde 

att rösträtten gick igenom. Då industrierna och företagen visade sig fungera lika 

bra med kvinnor som arbetare kunde man inte längre rationalisera att de inte 

skulle få rösta. Att kvinnor tog över typiskt manliga arbeten och att landet 

fungerade trots att en stor del av de brittiska männen inte befann sig i landet 

visade att kvinnor inte var mindre kompetenta än män. Detta i relation till den 

betydligt fredligare kamp som National Union bedrivit samt att WSPU under 

krigsåren slutat använda våld gjorde att kvinnors rösträtt uppmärksammades utan 

att se som farligt.   

  

6.2 Svenska bakgrundsfaktorer  

Det spända omvärldsläget och den situation som Europa befann sig i påverkade 

som nämnts Sverige, vilket även orsakerna till kriget gjorde. Som beskrivet i 

kapitel tre så var nationalismen och de ansträngda relationerna länder emellan  

någonting som alla europeiska länder ställdes inför. Sverige hade nyligen förlorat 

Norge i och med unionsupplösningen 1905 och stod inför en helt ny tid full av 

förändringar. Liksom Tyskland hade Sverige påverkats positivt av den industriella 

revolutionen och blivit allt rikare. Man var stolt över det svenska och de svenska 

traditionerna. Det senare anser jag kan ha påverkat rösträttskampen negativt. 

                                                 
42 Dagens Nyheter, ”Berättelsen om Pussy Riot”, http://www.dn.se/kultur-noje/berattelsen-om-

pussy-riot/, hämtad 2016-05-21 

http://www.dn.se/kultur-noje/berattelsen-om-pussy-riot/
http://www.dn.se/kultur-noje/berattelsen-om-pussy-riot/


  21  

Sverige hade fungerat bra, man hade gått från att ha varit ett fattigt bondesamhälle 

till att bli ett allt rikare modernt samhälle. Denna förändring hade skötts med män 

i riksdagen som var valda av män. Det kan tänkas att det skulle riskera det starka 

svenska samhället att blanda in kvinnor, man ville inte ändra på ett vinnande 

koncept. Moderniseringen i och med den industriella revolutionen kan även anses 

vara någonting positivt för de kvinnliga politiska rättigheterna. Sverige var 

numera ett modernt land som gick en ljus framtid till mötes. Att en stor del av 

landets invånare inte fick rösta och väljas till folkförsamlingar rimmade illa med 

detta. Kvinnan hade som nämnt tidigare haft ett fåtal politiska rättigheter men att 

vissa kvinnor indirekt fick rösta till första kammaren och i kommunval räckte inte 

längre. Dock så tror jag att dessa få rättigheter sannolikt ledde till att rösträtten 

infördes. Man behövde inte gå från noll till hundra utan hade någonting att stå på. 

Detta var någonting som de svenska kvinnorna hade gemensamt med de brittiska, 

det fanns någonting att bygga vidare på eftersom kvinnor fick rösta i lokala 

församlingar.   

  

Som avhandlats i kapitel tre så påverkade kriget Sverige lika mycket som 

spänningarna innan. Framförallt arbetssituationen gjorde att kvinnor fick en ny 

livssituation. Precis som i Storbritannien fick svenska kvinnor ta över typiskt 

manliga arbeten. Det visade sig även här att det fungerade precis lika bra med en 

kvinna som en man på arbetet och kvinnor fick därigenom respekt. Kvinnors 

mobilisering under första världskriget spelade säkerligen roll. Som både Karl 

Staff och Nils Edén nämnde i sina propositioner för kvinnlig rösträtt var just den 

kvinnliga rösträttskampen och dess organisation någonting man var imponerad 

över. Samma sak kan sägas om de arbetsföreningar som ordnades under första 

världskriget. Här visade det sig att kvinnor var kompetenta och ställde upp för sitt 

land, aspekter som spelade roll  när kvinnor fick rösträtt.  Slutet av första 

världskriget kan även det ha påverkat rösträttskampen positivt. Den rädsla för 

bolsjevismen som uppkom efter de tyska socialdemokraternas framsteg i de tyska 

valen satt i relation till den ryska revolutionen påverkade troligtvis de svenska 

politikerna.. Man ville visa att man var en jämlik demokrati. Folket skulle få styra 

och därför behövde hela folket få fatta besluten.   
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6.3 Kampen  

Den svenska rösträttskampen påminde till stor del om The National Union i 

Storbritanniens kamp vilket beskrivs i kapitel fyra. Att ha en förebild som man 

kunde utvärdera måste ha underlättat för organisationen. De kunde se vad som 

inte fungerade i Storbritannien och därigenom göra annorlunda. WSPU 

våldsanvändning var sådant som LKPR undvek. Man vill inte förknippas med den 

brittiska föreningen och dess dåliga rykte. Det får anses vara ett intelligent drag av 

LKPR. Som tidigare nämnts gav WSPU:s våld rösträttskampen ett dåligt rykte, 

någonting LKPR ville undvika. Istället handlade man fredligt, med en 

organisation som påminde om den som män hade haft tidigare, vilket jag tror 

bidrog till att LKPR kunde fortsätta sin kamp utan någon större inblandning från 

myndigheter.   

  

Att man tog hjälp av män till hög grad underlättade säkerligen. Att stå på god fot 

med respekterade män bidrog till att föreningen fick ett gott rykte som beskrivet 

tidigare. Dessutom var männens hjälp central för att frågan skulle lyftas i 

riksdagen. Att kunna samarbeta och uppvakta män hjälpte utan tvekan. Att 

rösträttskvinnorna kunde påverka män på detta vis är ett tecken på hur 

priviligierade många av dem var. Det var kvinnor från övre medelklassen som 

hade möjligheter att ägna sina liv åt kampen och de kontakter som behövdes.  

Detta skiljde till viss mån den svenska kampen från den brittiska. Som nämnt var 

det i Storbritannien först arbetarklasskvinnorna som höjde rösterna för kvinnans 

politiska rättigheter, långt innan de borgerliga kvinnorna gjorde det. I  

Sverige var det precis tvärtom. Det var de mer liberala kvinnorna från högre 

samhällsklasser som började och var enträgna i kampen medan exempelvis 

socialdemokratiska kvinnor följde senare. Arbetarklasskvinnor var heller inte 

aktiva i rörelsen på samma sätt vilket i sig inte är särskilt underligt. De hade helt 

inte samma möjlighet att antingen säga upp sig från sitt arbete eller lämna 

familjen. Detta ledde säkerligen till att LKPR var en så pass borgerlig förening.   

  

Att organisationen var relativ toppstyrd kan ha påverkat hur kampen gick till. 

Trots att föreningen försökte att inte vara Stockholmsbaserad och en representant 

från varje lokalförening satt i Centralstyrelsen var VU, som avhandlats i kapitel 

fyra, i princip helt bestående av kvinnor från LKPR:s Stockholmsförening. Det 
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var dessa kvinnor som kunde representera föreningen vilket kan tänkas ha gett 

föreningen en urban ton. På ett sätt var detta med säkerhet bra för föreningen, 

framförallt när det gällde den viktiga kontakten med riksdagsledamöterna som 

befann sig i huvudstaden. Men det kan även tänkas ha bidragit till klyftor och en 

mer urban inramning än vad man kanske hade önskat. Trots Centralstyrelsens 

medlemmar och det faktum att många kvinnor åkte land och rike runt för att 

uppmärksamma kampen var det ofta bara kvinnor från Stockholm som hördes.   

  

6.4 Det rättspolitiska läget  

Att Sveriges politiska läge var så föränderligt under 1900-talets början kan 

knappast ha förbättrat kampen för kvinnans politiska rättigheter. Då det hände så 

mycket inom politiken fanns det ingen fast punkt i riksdagen för kvinnosaken. Att 

det var just liberalerna som var tidigast med att driva på frågan ter sig relativt 

naturligt. Liberalismen står för frihet. Det kan tänkas att ett land inte är fritt om 

inte alla medborgarna i det har samma rättigheter. Detta spelade säkerligen roll till 

varför det var under tre liberala regeringar som propositioner för kvinnans 

politiska rättigheter kom.   

  

Antagligen var det lite genant att det moderna Sverige inte hade lika rösträtt när 

många andra länder hade det. Som beskrivet i kapitel fem var det faktum att 

kvinnlig rösträtt fanns i andra länder någonting som regeringen Edén 

argumenterade för i den proposition som slutligen skulle ge allmän lika rösträtt 

1919. I Staaffs proposition från 1912 nämns att rösträtten skulle kunna tänkas 

hjälpa fattigare kvinnor, genom att ge dem ett verktyg att förbättra sin 

levnadsstandard. Trots det humana i hans argumentation är det kanske inte 

rösträtten som sådan som hjälper fattiga människor utan snarare en demokratisk 

rik stat.   

   

Någonting propositionerna från 1912 och 1919 hade gemensamt var att 

kvinnornas skickliga organisering var en anledning till varför rösträtten skulle 

införas. Om inte LKPR hade organiserat sig på det sätt de gjorde kanske kvinnan 

hade fått vänta ännu längre på sina rättigheter. En sådan argumentation ger en bild 

av att kvinnorna till viss del fick rösträtten för att de förtjänade den genom sitt 

hårda arbete. Om kvinnorna inte kämpat så länge för sin rätt, hade de då inte varit 
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värda den? Att just kampen som sådan var ett argument från politikerna går inte 

helt ihop med demokratitanken, i en demokrati bör alla ha lika rättigheter, oavsett 

om de stått på barrikaderna eller ej.   

  

Att argumenten för kvinnans politiska rättigheter ofta kretsade kring demokrati är 

förståeligt. Som nämnts ville Sverige vara ett modernt land. Ett sådant innebar 

demokrati och att stänga hälften av landets invånare utanför politiken stod i strid 

med detta. Rättviseargumentet ter sig också lättförståeligt. Att svenska kvinnor 

inte hade samma rättigheter som män var gravt orättvist. Att det skulle vara mer 

rättvist om kvinnor fattade beslut kring kvinnofrågor hade sannolikt tyngd. Med 

det argumentet kan man dra paralleller till mer moderna kvinnorättsrörelser, 

exempelvis frågan om abortens vara eller icke vara. Där brukar ofta 

abortförespråkare hävda att män inte har någon rätt att uttala sig och förbjuda 

aborter, eftersom det är kvinnor som går igenom dem.  

De mer särartsfeministiska argumenten, exempelvis att män och kvinnor hade 

olika intressen och kompetenser kan tyckas stå mot rättvise- och 

demokratiargumenten. Eftersom det trycktes på att män och kvinnor var lika kan 

det upplevas underligt att försöka få sina politiska rättigheter genom att visa hur 

olika deras kompetenser var. Dessutom hade man visat hur kompententa man var 

genom sin organisering både under första världskriget och i rösträttsrörelser. 

Denna kompentens innebar underförstått att man kunde lika mycket som män. 

Därför kan det anses finnas en brist i denna typ av resursargumentation eftersom 

den kan ses som motsägelsefull.   

  

Argumenten mot kvinnlig rösträtt får läsas i skenet av det svenska rättspolitiska 

klimatet under 1900-talets början. Infrastrukturerna i Sverige såg annorlunda ut 

och varken barnbidrag eller barnomsorg fanns. Det fanns ofta inga andra 

möjligheter än att modern var hemma med barn vilket gjorde situationen 

problematiskt. Om kvinnor plötsligt skulle sitta i riksdagen fanns det ingen som 

kunde ta hand om barnen. Det kan tänkas att man var rädd för vad som skulle 

hända. De känsloargument som lades fram skulle också kunna kopplas till rädsla 

för det okända men framförallt till de roller som kvinnan fått. Idealet som fanns 

var att kvinnor skulle vara mer känsliga än män, mer passiva och mer 

kärlekstörstande. Argumenten till att kvinnor var för känsliga och osjälvständiga 
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för att kunna rösta och väljas får tyckas vara resultat av detta och den okunskap 

som fanns. Myndighetsargumentet är det kanske mest moderna. Omyndiga 

människor har inte heller i dagens Sverige de politiska rättigheter som vuxna har. 

Detta leder dock till en annan problematik – den kring kvinnans myndighet som 

löstes i och med att alla kvinnor över 21 år blev myndiga 1920. Dessutom fanns 

en del, ogifta, kvinnor som var myndiga redan tidigare.  

  

6.5 Slutsatser  

Den brittiska rösträttskampen förgrenade sig i en fredlig och en militant del. Den 

fredliga delen hade mycket gemensamt med den svenska kampen för kvinnans 

politiska rättigheter. Den militanta brittiska delen skiljde sig däremot mycket åt 

från den svenska och det är tydligt att de svenska kvinnorna lärde sig genom att 

betrakta WSPU. De våldsamma aktioner som WSPU ägnade sig åt ledde troligtvis 

till att rösträttsrörelsen fick ett dåligt rykte och lätt gav rösträttsmotståndarna 

argument.  De handlingar som WSPU förtog sig gjorde snarare kampen en 

björntjänst än hjälpte den och ledde nog till att de brittiska kvinnorna fick kämpa 

under så många år.  

  

Den svenska kampen var betydligt lugnare än den brittiska. Man hade en 

välfungerande organisation som reste runt landet för att väcka uppmärksamhet 

kring rösträtten. Man samarbetade med män, vilket säkerligen hjälpte kvinnorna i 

deras kamp. Det fanns även en stark kämparglädje i LKPR som imponerade på 

männen runt omkring dem. Detta fick följden att även männen fortsatte ta strid för 

kvinnans politiska rättigheter. Dessa tre aspekter, det fredliga arbetet, den tydliga 

organisationen och hjälpen från riksdagens män ledde säkerligen till att den 

svenska rösträttskampen gick betydligt snabbare än den brittiska.  

  

Första världskriget påverkade Sverige mycket. Att kvinnor fick visa sig 

arbetsdugliga och kompetenta och organisera sig bidrog rimligtvis till att man fick 

upp ögonen för kvinnans kompetens och att hon förtjänade samma rättigheter som 

män. Dessutom fanns viljan att visa sig demokratisk efter krigsslutet vilket 

självfallet ledde till att Sverige behövde bli en riktig demokrati. Att de svenska 

kvinnorna, liksom de brittiska, redan hade vissa rättigheter hjälpte säkerligen till. 
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Att vara förmögen att fatta ett beslut på lokal nivå innebar troligtvis att det inte 

var lika svårt att se att kvinnor kunde fatta beslut även på riksnivå.  

  

De liberala vindar som blåste genom den svenska riksdagen under 1900-talets 

början påverkade beslutet kring rösträtt tydligt. Frihetstanken fungerade inte utan 

lika rösträtt. De absolut viktigaste argumenten var rimligtvis de kring demokrati 

och rättvisa. Sverige ville vara ett modernt land och ett sådant var demokratiskt. 

Om orättvisan att kvinnor inte fick rösta fanns kvar skulle landet inte kunna kalla 

sig en demokrati.   
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