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Sammanfattning  

Uppsatsen behandlar Anna Lindhagens syn på ett antal samhällsfrågor i relation till dåtidens 

rådande genuskontrakt, samt hur hennes fokus har förändras över tid. För att kunna få ett 

konkret källmaterial, är uppsatsen avgränsad till de artiklar som Lindhagen skrev under sin tid 

som redaktör för den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris. Väl för att kunna 

placera källmaterialet i en större kontext, är det granskat i kombination med Yvonne 

Hirdmans genuskontrakt, genussystemets logiker samt natur respektive kultur kopplat till kön. 

Lindhagens artiklar skapar ett nät av fem samhällsfrågor. Dessa är: Arbetarfrågan, Barn och 

föräldrar, Kvinnors politiska rösträtt, Kriget och freden samt Kultur och Natur. För att 

besvara uppsatsens frågeställningar har artiklarna granskats efter kvalitativ textanalysmetod 

och med ett analysverktyg bestående av precisisa frågor till respektive område.  

Undersökningens resultat visar att Anna Lindhagen skrev till störst del om Barn och 

föräldrar, vilket kan bedömas som att hon hade övervägande engagemang för den 

samhällsfrågan. De andra samhällsfrågorna uppkom mer slumpmässigt, antingen när det hade 

inträffat någon specifik händelse eller en samhällsförändring. Resultatet från undersökningen 

påvisar att Lindhagens fokus inom Barn och föräldrar låg på skapa bättre 

levnadsförhållanden för de ensamstående mödrarna. Inom Arbetarfrågan förmedlade hon sin 

vilja om att bygga upp arbetet på en kollektiv grund där även kvinnan skulle vara en del av 

arbetsmarknaden. Vad gäller Kvinnors politiska rösträtt, uttryckte Lindhagen att kvinnor ska 

ha politisk rösträtt och att arbetet för att uppnå detta ska ske tillsammans med männen. Inom 

Kriget och Freden hade hon ett engagemang för fredsskapande och medkänsla för människor 

som levde under svåra livisförhållanden. Slutligen ansåg Lindhagen att Kultur och natur var 

en enhet och att det inte kunde kopplas till ett specifikt kön. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att Anna Lindhagen förde ett ställningstagande som en kvinna under hennes 

samtid skulle ta, även om hon inom vissa samhällsfrågor skapade en rubbning på det som 

Hirdman benämner som genuskontraktet. Lindhagen argumenterade dock skickligt och 

smidigt och kunde därmed undvika att hamna enligt Hirdmans teori i en konflikt i gråzonen.  
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1. Inledning 
Det fanns kvinnor som arbetade för vad vi idag benämner mänskliga rättigheter under början 

av 1900-talet, som vi borde tacka. Dessa kvinnor har varit med och format det svenska 

samhället till att det idag är uppbyggt på demokratiska grunder. Att vi idag har en skola som 

strävar efter att skapa och forma barn till demokratiska medborgare, som tillsammans ska 

bygga upp ett jämlikt Sverige. De kvinnor som dagens medborgare borde tacka, kämpade för 

frågor som vi idag oftast tar som en självklarhet, men som början av 1900-talet var stora 

samhällsproblem. En av dessa betydelsefulla kvinnor var Anna Lindhagen. Det som gör 

Lindhagen speciell var att hon inte enbart hade ett brinnande engagemang för en specifik 

samhällsfråga utan att hon hade en stark inneboende drivkraft om att hjälpa alla människor 

som har det svårt. För att lyckas med detta menade hon att det måste finnas ett samarbete över 

parti- och klassgränserna och att de gemensamt ska arbeta för att skapa ett bättre samhälle. 

Hon var en kvinna med mycket iver och engagemang, som kunde beskrivas såhär:  

”Den gudarna älskar, dör ung” /…/ Anna Lindhagen dog ung. Hon blev aldrig gammal, trots att 

hon fyllde sjuttioett år/…/ Hon hade egenskaper, som ger evig ungdom: lusten att försöka det nya 

och oprövade, modet att gå nya vägar, viljan att ständigt vara till hands och hjälpa; när det behövs. 

Denna ungdomlighet bevarade hon in i det sista, och den var så levande och sann och så ett med 

henne själv, att ingen kunde motstå hennes behjärtade iver, när en ny tanke hade tagit henne i 

besittning.1 

Anna Lindhagen hann under sin livstid uträtta många betydelsefulla handlingar för det 

svenska samhället. En av dessa betydelsefulla handlingar var hennes tid som redaktör för den 

socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris. Under Lindhagens tid som redaktör 

publicerade hon själv även ett stort antal artiklar. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

vad en kämpande kvinna, med sitt breda intresse för de mänskliga rättigheterna, valde att 

skriva om i sina artiklar. I undersökningen vill jag se om Lindhagen följde normerna som 

fanns under hennes samtid för en kvinna eller om hon gick mot strömmen. Vad var det 

Lindhagen ville förändra i det svenska samhället och hur förmedlade hon sin vilja? Drev hon 

de samhällsfrågor som kvinnor ”borde” vara engagerade i eller inte? Hur har hon bidragit till 

att den svenska skolan idag har till uppgift att forma demokratiska medborgare?      

2. Problemformulering  
Under det tidiga 1900-talet skedde det en rubbning av könsrollerna i Sverige. Rubbningen 

innebar att till exempel att allt fler kvinnor började komma in på arbetsmarknaden samt 

                                                           
1 Hammar, Gillis, Svenska bildningsvägar, Tidningen Studiekamraten, Stockholm, 1947, s.174.  
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engagerade sig i kvinnors politiska rösträtt.2 De ledande kvinnorna började till viss del närma 

sig ansvarsområden som tidigare endast hade tillhört männen. Detta skapade en viss oro 

angående vilka frågor en kvinna egentligen bör engagera sig i. Jag vill med denna uppsats 

beskriva hur den ledande kvinnan Anna Lindhagen ställde sig till denna rubbning, genom att 

undersöka vilka samhällsfrågor hon valde att skriva om under hennes tid som redaktör för 

tidningen Morgonbris. I vilken omfattning Lindhagen följde de samhällsfrågor, som en 

kvinna skulle engagera sig i, eller om hon istället skrev om frågor som tillhörde männen.  

3. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad samt hur en ledande kvinna 

uttryckte sig för att uppmärksamma andra kvinnor om de samtida samhällsfrågorna som 

verkade. Den kvinna jag valt att undersöka är Anna Lindhagen och vad hon valde att framföra 

för budskap i sina artiklar under hennes tid som redaktör för den socialdemokratiska 

kvinnotidningen Morgonbris. De frågeställningar som undersökningen ska besvara är:  

 Vilka samhällsfrågor skrev Anna Lindhagen om och vilken ställningstagande tog hon 

till respektive fråga? 

 Hur förändras Lindhagens val av samt ställningstagande till respektive samhällsfråga 

under hennes tid som redaktör?  

 Hur förhöll sig de ställningstaganden och de samhällsfrågor hon drev till vad vi idag 

ser som jämställdhet?  

4. Bakgrund 

4.1 Anna Lindhagen  
Anna Lindhagen föddes i Stockholm 1870. Både Lindhagens far Albert och bror Carl var 

engagerade i politiken. Den politiska banan engagerade även Anna sig i under den senare 

delen av hennes liv, men hon gjorde mycket mer än så.3 Som vännen Signe Höjer skriver: ” 

Jag glömmer inte hur svårt det var att finna en stol att sitta på som inte var belamrad med 

papper, /…/ och vet inte allt. Hon hade alltid många järn i elden”.4 Det Höjer beskriver är det 

stora samhällsengagemang som Lindhagen hade inom många olika områden.  

                                                           
2 Wikander, Ulla, ”Kvinnor i den tidiga industrialiseringen”, i Kvinnohistoria av red. Hirdman, Yvonne, 
Utbildningsradio, Stockholm, 1992, s.129-130. 
3 Persson, Birgit, ”Anna Lindhagen – samhällsmodern och rösträttskämpen”, i Studier i modern historia av Jarl 
Torbacke, Militärhistoriska, Kristianstad, 1990, s.216.     
4 Höjer Signe, Eldsjälar i fredens tjänst, LT, Stockholm, 1986, s.82.  
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Lindhagens yrkeskarriär började med studier på normalskolan och efteråt utbildade hon sig 

till Röda-Korssjuksköterska. Trots avslutad utbildning, förstod Lindhagen att hennes fysiska 

styrka inte skulle räcka till i det tunga arbetet som krävdes. Istället fick hon tjänst på Norstedts 

bokförlag och efter 10 år förlaget fick hon anställning inom fattigvårdsnämndens 

utackorderingsbyrå i Stockholms stad. Där arbetade hon som fosterbarnsinspektör till 1925 

och övergick sedan till avdelningen för barnavårdsnämnden där hon förblev fram till 1931.5  

På fritiden var hon engagerad i Föreningen för välgörenhetens ordnande, vilken utförde 

välgörenhetsarbete för människor i nöd. Hon började samtidigt engagera sig för kvinnornas 

rättigheter och hade en vilja om att det skulle ske över parti- och klasstillhörighet. Hennes 

engagemang ledde till att hon 1892 blev en ledande person i stiftelsen Tolfterna.6 Lindhagens 

engagemang övergick sedan till att handla om kvinnors politiska rösträtt. Hennes största 

bedrift inom området var att hon var en av de kvinnor som 1902 skapade Föreningen för 

kvinnans politiska rösträtt. Till en början fick hon positionen som sekreterare för 

Stockholmsföreningen och efter några år blev hon dess ordförande.7 Trots att Lindhagen 

ansåg att kampen för kvinnornas rättigheter skulle ske över partigränserna, anknöt hon sig till 

det socialdemokratiska partiet. Lindhagen satt í styrelsen för Socialdemokraternas 

kvinnoklubb i Stockholm från 1909 och övergick därefter till Socialdemokratiska 

kvinnoförbundet. Samtidigt började hon att skriva artiklar för olika tidningar och en av dessa 

var den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris.8 Lindhagens skrivande blev en 

bidragande faktor till att hon i januari 1911 blev redaktör för Morgonbris och var det fram till 

mars 1917.9 

Ett annat område som Lindhagen engagerade sig i var vårdandet av naturen och skapandet av 

koloniträdgårdar. År 1906 bildade hon Föreningen för Koloniträdgårdar i Stockholm och var 

dess ordförande fram till 1921. Under Lindhagens tid som ordförande ville hon övertyga 

människor att vårdandet av naturen kunde motverka olika samhällsproblem. Utöver 

Föreningen för koloniträdgårdar, blev hon 1911 invald till Stockholms stadsfullmäktige. I 

hennes position drev hon ett antal motioner för omsorgen av naturen. Trots Lindhagens stora 

engagemang som ledamot i Stockholms stadsfullmäktige, blev hon 1923 avsatt. En av 

                                                           
5 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s.216-218. 
6 Tolfterna: Stiftelsen skapades av bland annat Ellen Key och skulle fungera som en brobyggare mellan 
samhällsklasserna. Välsituerade kvinnor skulle bjuda in kvinnor från arbetarklassen för att diskutera olika 
samhällsfrågor. Persson, 1990, s.216-217.   
7 Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, Tiden, Stockholm, 1918, s. 55-56. 
8 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s. 217.  
9 Flood, Hulda, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, Tiden, Stockholm, 1939, s. 50. 
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anledningarna till detta var att det socialdemokratiska partiet ansåg att hon enbart engagerade 

sig i frågor som inte var av intresse för partiet. Detta höll dock inte Lindhagen själv med om. 

Lindhagen menade att när hon värnade om naturen, så kämpade hon även för arbetarklassen. 

En annan anledning till att Lindhagen blev avsatt, som Birgit Persson redogör för, var att 

partiet ville ha in en ”riktig” arbeterska och inte en eldsjäl som Anna Lindhagen betraktades 

som. Efter hennes tid i stadsfullmäktige arbetade hon inom Stockholm skönhetsråd, i vilket 

hon var engagerad fram till sin död 1941.10 Även vid Lindhagens jordfästning hade hon 

bestämt att avsluta med något unikt. Istället för att prästen sa: ”Jesus Kristus vår Frälsare skall 

uppväcka dig på den yttersta dagen”, hade Lindhagen bestämt att han istället skulle säga: ”Det 

eviga i dig skall leva”.11 

4.2 Morgonbris 
Den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris grundades 1904, på förslag av Anna 

Sterky under Kvinnornas fackförbunds årsmöte. Tidningens syfte var att lyfta upp och 

använda sig av uppskattade skribenter som till exempel Ellen Key samt att ge information om 

den Socialdemokratiska ungdomsrörelsen och kvinnliga fackföreningsverksamheten i 

landsorten. Allmänheten bemötte tidningen väl, vilket bidrog till att den sålde bra. Till en 

början gavs tidningen ut fyra nummer om året tills 1907 då det istället blev sex gånger. År 

1908 tog Socialdemokratiska Kvinnokongressens verkställande utskott över ansvaret för 

tidningen och Ruth Gustafsson blev redaktör. Nu börjades tidningen att ges ut en gång i 

månaden och berörde frågor som var mer av kvinnornas intressen. Morgonbris fick 

ekonomiska svårigheter under Gustafssons tid som redaktör och hon var tvungen att vända sig 

till partiorganisationens verkställande utskott för att möjliggöra fortsatt utgivning. Dessutom 

anordnades basarer för att samla ihop pengar till tidningen. Efter Gustafsson tid som redaktör 

tog Anna Lindhagen 1911 över arbetet. Under vissa perioder hade Lindhagen 

samredaktörskap med Julia Ström- Olsson och 1916 tog Ström-Olsson över hela ansvaret.12            

4.3 Sverige kring 1911-1916 
Fram till 1900-talet dominerade jordbruket i Sverige men med den teknologiska utvecklingen 

började flera människor att arbeta inom industrin.13 Kvinnors arbete inom industrin 

                                                           
10 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s.220-222. 
11 Höjer, Eldsjälar, 1986, s.86. 
12 Flood, Den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige, 1939, s.45-50. 
13 Morell, Mats, ”Bonden som försvann”, i Sverige 1900-talet av red. Båge Susan, Bra Böcker, Högnäs, 2000, s. 
10.  
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betraktades under denna tid som billig arbetskraft.14 Dessa kvinnor var till stor del outbildade 

och kom ifrån bonde- eller arbetarklassen. Trots att kvinnorna fick arbeta så representerade de 

endast cirka 20 procent av arbetskraften. När en kvinna blev gift slutade hon vanligtvis att 

arbeta främst på grund av att det ansågs vara mannens uppgift att försörja familjen.15      

Kvinnorna inom arbetarlivet ville samtidigt ha tillgång till andra rättigheter, vilket ledde till 

att kvinnors politiska rösträtt diskuterades i den svenska riksdagen första gången 1902.16 

Sverige hade vid denna tid en tvåkammarriksdag som bestod av politisk- och kommunal 

rösträtt. För att få politisk rösträtt skulle väljaren vara en man som har fyllt 21 år, uppfyllt de 

ekonomiska villkoren samt betalat skatt. Medan för att erhålla en kommunal rösträtt var de 

ekonomiska villkoren inte lika stränga och även kvinnor kunde få rätten om de uppfyllde de 

ekonomiska kraven samt var ogifta. På grund av kraven var det många kvinnor som inte hade 

tillräckligt god ekonomi för att få kommunal rösträtt. För att en man skulle kunna väljas in till 

någon av riksdagens kamrar var det strikta krav på vad han behövde uppfylla, medan inom 

kommunala nämnder var det graderad rösträtt (alla röster vägde olika tungt) och från 1909 

kunde även kvinnor väljas. Genom att ett stort antal kvinnor nu ville ha mer rättigheter 

började även frågan om kvinnlig rösträtt att diskuteras både inom riksdagen och i föreningar. 

Vänstersidan, liberalerna och socialdemokraterna, var vid denna tid för allmän- och lika 

rösträtt medan högersidan var emot.17  

Under tidsperioden som Anna Lindhagen var redaktör för Morgonbris, nådde frågan om den 

kvinnors politiska rösträtt både motgångar och framgångar. År 1909 kunde kvinnor bli 

valbara i kommunala nämnder och två år senare lämnade Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt sin neutrala linje och började att bli mer aktiva inom politiken. Föreningen 

bestämde sig för att enbart stötta det liberala- och det socialdemokratiska partiet då dessa i 

sina partiprogram var för att kvinnor skulle få politisk rösträtt. Detta skapade en splittring 

inom föreningen och flera högerkvinnor valde att hoppa av. År 1912 valde liberalernas 

partiledare Karl Staaff att lägga en proposition för att ge kvinnor politisk rösträtt. 

                                                           
14 Greiff, Mats, ”Från gåspenna till tangentbord ” i Sverige 1900-talet av red. Båge Susan, Bra Böcker, Högnäs, 
2000, s.22-24. 
15 Wikander, Ulla, Kvinnor i den tidiga industrialiseringen, 1992, s. 123-127.  
16 Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska 
medborgarskap 1902-1921, Atlas, Stockholm, 2004, s.33. 
17 Rönnbäck, Politikens genusgränser, 2004, s.28-34. 
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Propositionen gick igenom i den andra kammaren medan den avslogs i den första kammaren. 

Två år senare lade Staaff fram samma proposition men resultatet blev likadant som tidigare.18  

När kvinnorna började att komma in på arbetsmarknaden skapades det en viss konkurrens om 

arbetstillfällena mellan män och kvinnor, vilket bidrog till att frågan om moderskapet 

uppmärksammades mer. Moderskapet ställdes då emot kvinnornas plats på arbetsmarknaden. 

Under den internationella kvinnokonferensen 1910 kom ett förslag om att mödrar skulle få 

åtta veckors barnasängsunderstöd och obligatorisk utbildning kring spädbarnsvård. Dessa 

förslag lades fram för att kvinnorna skulle kunna utföra sina moderskapsförpliktelser och inte 

överta männens position (inom arbetsmarknaden). År 1914 blev fokus istället på hushållet och 

genom att lyfta ytterligare en fråga som tillhörde en typisk kvinnosyssla, skulle kvinnorna inte 

få någon tid för att arbeta och det skulle då behöva lämna arbetsmarknaden.19       

I augusti 1914 bröt första världskriget ut och Sverige intog en neutral position. Kriget 

påverkade emellertid ändå den svenska befolkningen genom att ett svårt försörjningsläge 

skapades. Detta medförde att arbetssituationen för män och kvinnor försämrades och många 

av politiska frågorna stannade av. Till en början blev många kvinnor arbetslösa men i 

samband med att männen tog värvning i armén blev arbetskraften en bristvara. Detta bidrog 

till att det istället var kvinnorna som i hög grad utgjorde den tillgängliga arbetskraften. 

Kvinnorna fick nu inta yrken som egentligen var förknippade med manliga arbetsuppgifter, 

vilket bidrog till att normerna för vad som representerade manligt respektive kvinnligt började 

långsamt att förändras. Denna förändring bidrog till att kvinnorna började till exempel 

använda sig av klädedräkter och klippte håret kort.20    

4.4 Arbetarrörelsen och kvinnorna kring 1911-1916 
Grunden för den socialdemokratiska arbetarrörelsen var fackföreningarna, vilka under det 

tidiga 1900-talet började expandera med antal medlemmar. Trots expansionen bestod 

medlemskåren endast av 5-6 procent kvinnor och enligt männen berodde detta på kvinnornas 

låga löner. Organisationen försökte lösa den ojämna fördelningen genom att kvinnorna enbart 

behövde betala halva medlemsavgiften och i utbyte fick de halva strejkunderstödet. Detta 

ledde till att andelen kvinnliga medlemmar ökade till nio procent. Trots detta ansågs 

                                                           
18 Florin, Christina, Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Atlas, 
Stockholm, 2006, s.49-50. 
19 Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Carlsson, Stockholm, 1992, s.59-
64. 
20 Wikander, ”Kvinnor, krig och industriell rationalisering”, i Kvinnohistoria av Hirdman Yvonne, 
Utbildningsradio, Stockholm, 1992, s.188-190. 
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kvinnorna som den svagare länken i organisationerna. Under samma tid försökte kvinnorna att 

organisera sig i egna fackförbund och de två största var Handsksömmerskeförbundet och 

Kvinnornas fackförbund. Dessa två förbund lades emellertid ned 1905 respektive 1909, vilket 

föranledde att många arbetande kvinnor försökte ansluta sig till de manliga fackförbunden.21       

Arbetarrörelsen organiserade sin andra international 1889. Den var en samordning av de stora 

socialdemokratiska masspartierna runt om i Europa. Rörelsen förespråkade internationalism, 

var fredsinriktad och var emot militär upprustning. Arbetarrörelsen i Europa hade genom detta 

internt fattat beslutet om att inte rikta vapen mot varandra, även om de härskande klasserna 

ville det. Med första världskriget bröts den andra internationalen samman. Sverige hade 

beslutat att vara neutrala i kriget, vilket ledde till att den socialdemokratiska ledaren 

proklamerade för borgfred. Borgfreden innebar att partierna skulle lägga sina partiintressen åt 

sidan och istället samarbeta. Följden av att borgfred blev en splittring inom det 

socialdemokratiska partiet. Vänstersidan i arbetarrörelsen var emot borgfreden och ville 

istället att socialdemokraterna skulle vara mer internationalistisk.22           

5. Metod och materialdiskussion 

5.1 Källmaterial  
Det källmaterial som har användas i forskningsarbetet är de artiklar som Anna Lindhagen 

skrev och publicerade i den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris under sin tid 

som redaktör. Källmaterial sträcker sig mellan perioden januari 1911 och december 1916. 

Under perioden januari 1911 till december 1914 var Socialdemokratiska kvinnokongressens 

verkställande utskott ansvarig utgivare av tidningen, men denna roll togs mellan januari 1914 

till december 1916 över av Socialdemokratiska Kvinnornas Centralstyrelse. Under perioden 

undersökningen genomförs utgavs Morgonbris en gång i månaden.  

Under perioden 1911-1916 skrev och publicerade Anna Lindhagen sammanlagt 42 artiklar i 

Morgonbris. I undersökningen användes 30 av dessa artiklar. Artiklarna är utformade bland 

annat som samanställningar ifrån olika konferenser, protokoll, krönikor, personbeskrivningar 

eller recensioner. Det finns inget klart mönster på vilken plats i tidningen som Lindhagens 

artiklar är placerade. De är antingen placerade i mitten, i slutet eller på första sidan. De 

                                                           
21 Olsson, Lars, ””Det är ingen skam att vara socialist”. Arbetarrörelsen före det politiska makttillträdet.” i, Klass 
i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling av Olsson, Lars & Ekdahl, Lars, Arbetarrörelsens arkiv och 
bibl., Stockholm, 2014, s.30-33.  
22 Olsson, Lars, ””Det är ingen skam att vara socialist”. Arbetarrörelsen före det politiska makttillträdet.” i, Klass 
i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling av Olsson, Lars & Ekdahl, Lars, Arbetarrörelsens arkiv och 
bibl., Stockholm, 2014, s.46-47. 
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artiklar som är placerade på första sidan utgör till stor del en öppning för vad hela tidningen 

kommer att beröra. Omfattningen på Lindhagens artiklar är relativt långa om de jämförs med 

de andra skribenternas artiklar. 23    

Det källkritiska problemet som uppstod vid framtagningen av källmaterialet var att signaturen 

A.L. användes flitigt av en skribent under tidsperioden som Anna Lindhagen var redaktör för 

Morgonbris. Signaturen gjorde mig fundersam om det skulle kunna ha varit Lindhagen och 

därför undersökte jag detta närmare. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, fick jag endast 

fram signaturer som användes i Morgonbris under perioden 1920-1939. Däremot vid besöket 

på Kungliga bibliotekets arkiv fick jag med hjälp av Per Anderssons samanställning fram att 

Lindhagen inte var en av de människorna som använde sig av signaturen A.L. I 

samanställning menar Anderson att det var elva män och två kvinnor som använde signaturen, 

där en av dessa var Axel Lidman.24 Lidman var chefredaktör för sex olika tidningar samtidigt 

som han var skribent under perioden 1911-1916.25 Mycket tyder på att det var Lidman som 

använde signaturen A.L. i Morgonbris men detta kan inte fastställas med säkerhet. Genom att 

det inte finns några konkreta belägg för att signaturen A.L. skulle ha använts av Anna 

Lindhagen har jag valt att inte använda artiklar med denna signatur.  

5.2 Metod 
I undersökningen har en kvalitativ textanalysmetod använts. Metoden innebär att genom den 

helhet som källmaterialet beskriver ska jag försöka att fånga dess dolda budskap för att på så 

sätt kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Inom en textanalysmetod är det viktigt att ha 

en förståelse för textens kontext, avsändaren samt vem den tänkta mottagaren är. Genom att 

grundligt läsa källmaterialet och ställa frågor till materialet är avsikten att komma åt dess 

dolda budskap. Inom en kvalitativ textanalys finns det flera olika utgångspunkter. Denna 

undersökning kommer att utgå från en klassificerad kvalitativ textanalys, där det handlar om 

att systematisera och klassificera ett tankeinnehåll för att se vilka tankemönster som Anna 

Lindhagen berör. Klassificeringen har baserats på de samhällsfrågor hon berörde, för att på så 

sätt kunna lyfta fram det väsentliga innehållet i källmaterialet. I en klassificerad textanalys är 

det vanligen givande att skapa mer preciserade frågor till källmaterialet för genom dessa 

kunna besvara uppsatsens övergripande frågeställningar.26  

                                                           
23 Se bilaga 1. 
24 Andersson, Per, Pesudonymregister, Bibliotekstjänst, Lund, 1967, s.10-11.    
25 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11345 
26 Esaiasson, Peter et.al, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedt, 
Stockholm, 2012, s.210-211. 
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För att beröra, analysera och presentera frågeställningar används en tematiseringen som består 

av fem områden. Dessa områden är baserade på vilka samhällsfrågor Anna Lindhagen har 

skrivit om. Till varje tematiseringsområde har jag sedan skapat precisa frågeställningarna som 

ska fungera som analysredskap för att på ett enklare sätt kunna analysera och tolka 

källmaterialet. Trots att källmaterialet är tematiserat, kommer jag att närma mig materialet på 

ett förutsättningslöst sätt och genom det ha en öppenhet gentemot det jag möter i 

undersökning.27  

Tematiseringsområdena som uppsatsen är uppbyggd efter är: Arbetsfrågan, Barn och 

föräldrar, Kvinnornas politiska rösträtt, Kriget och freden samt Kultur och natur.28 Nedan 

kommer jag att beskriva tematiseringsområdenas precisa frågor samt vad artiklarna berör. 

Arbetarfrågan - Artiklarna handlar om nattidsarbetarna och tobaksarbetarnas livssituation, 

arbetarnas värde samt vad det var för stöd de kvinnliga arbetarna fick.29   

 Vilka områden, inom arbetsmarknaden för kvinnor, valde Anna Lindhagen att 

fokusera på samt vad är hennes resonemang kring dessa?  

 Hur skildrar Lindhagen de dolda könsnormerna inom arbetsmarknaden?   

Barn och föräldrar- Tematiseringsområdets artiklar berör de ensamma mödrarnas rättigheter, 

det nordiska arbetet kring frågan, fädernas ansvar samt lagförslag om mödrars och fäders 

ansvar.30  

 Vad är Anna Lindhagens förhållningsätt, uppfattning och förhoppning kring 

uppdelningen mellan mödrars respektive fäders ansvar för sina barn?  

 Vad tycker Lindhagen om den svenska utvecklingen, i jämförelse med de andra 

nordiska ländernas?   

Kvinnors politiska rösträtt – Områden som artiklarna berör är det socialdemokratiska partiets 

ställning kring kvinnors politiska rösträtt, hur kvinnoorganisationerna arbetade och hur Anna 

Lindhagen ville arbeta med denna fråga.31 

 Hur skildrar Lindhagen kvinnoorganisationernas respektive det socialdemokratiska 

partiets arbete med frågan om kvinnors politiska rösträtt?  

                                                           
27 Esaiasson, et.al, Metodpraktikan, 2012, s.217. 
28 Se bilaga 1. 
29 Se bilaga 1. 
30 Se bilaga 1. 
31 Se bilaga 1. 
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 Vilka tillvägagångssätt använde kvinnoorganisationerna samt socialdemokraterna och 

vilken av dessa valde Lindhagen att följa för att kunna införa kvinnors politiska 

rösträtt?      

Kriget och freden – Artiklarna handlar om Sveriges kontakt med Norge efter 

unionsupplösningen, Sveriges ställning i Belgienfrågan samt hur kvinnor arbetade för fred.32 

 Vilken ställningstagande önskade Anna Lindhagen att kvinnorna borde ta i 

krigsfrågan?  

Kultur och natur – Tematiseringsområdets artiklar behandlar olympiska spelen 1912, en 

konstutställning samt bevarandet av den svenska naturen.33   

 På vilket sätt skildrar Anna Lindhagen kultur och natur i förhållande till kvinnligt och 

manligt? 

5.3 Urval och avgränsning 
För att kunna avgränsa uppsatsen har jag valt att enbart undersöka de år som Lindhagen hade 

positionen som redaktör för Morgonbris. Då uppsatsens syfte är att granska det hon själv 

skrev i tidningen valde jag att ytterligare avgränsa mig och bygga min analys på perioden då 

hennes artiklar blev publicerade. Genom avgränsningen kommer undersökningens period 

sträcka sig från januari 1911 till december 1916. 

Under perioden som undersöks förekom det även att andra kvinnor skrev om vem Anna 

Lindhagen var, vilket sedan publicerades i Morgonbris. Vid ett flertal tillfällen använde 

Lindhagen även sin signatur i samband med olika föreningar och kommittéer. I och med att 

undersökningen är avgränsat till de artiklar som Lindhagen själv har skrivit och publicerat, 

kommer jag inte använda källmaterial som andra har skrivit om henne eller som hon skrivit 

tillsammans med andra. När jag tematiserade källmaterialet fanns det tolv artiklar som 

Lindhagen själv har skrivit som inte uppfyllde något syfte att ha med i undersökningen. På 

grund av detta har jag beslutat att inte granska och undersöka dessa artiklar i uppsatsen.34  

 

                                                           
32 Se bilaga 1. 
33 Se bilaga 1. 
34 Se bilaga 1. 
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6. Teoretisk utgångspunkt 
Med kapitalismen och de demokratiska idéernas utveckling under 1700- talet uppstod nya 

sociala konflikter, som bland annat handlade om kön. Utifrån ett demokratiskt perspektiv sågs 

nu kvinnan likt mannen som en människa med en egen historia samtidigt som hon utifrån ett 

kapitalistiskt perspektiv betraktades som billig arbetskraft. Detta bidrog till att det tidigare 

genussystemet inte längre hade funktionen som meningsskapande utan istället börjande det 

uppstå nya idéer och föreställningar kring kvinnor respektive män.35      

På grund av att uppsatsen kommer beröra vilka samhällsfrågor en kvinna valde att skriva om 

och publicera i en kvinnotidning, anser jag att det är givande att använda en teori vars tankar 

kretsar kring hur hennes val av frågor är kopplat till de samtida normer hon levde inom. 

Utifrån denna utgångspunkt, anser jag att Yvonne Hirdmans teori om genussystemets logiker, 

genuskontraktet och den naturliga ordningen kommer att vara det mest givande att bygga 

denna uppsats utifrån.   

Genussystemets logiker 

I de flesta samhällen har det alltid funnits en ordning mellan könen. Denna ordning är fast i 

bestämda strukturer som könen måste följa för att kunna bli accepterade. Inom genussystemet 

anser Hirdman att det finns två logiker som ständigt verkar. Dessa är:  

1. Isärhållandets logik: Kvinnor och män ska inte blandas utan ska hållas isär. Logiken 

bidrar till att människan anpassar sig efter vad som är acceptabelt för dess kön under 

deras samtid.  

2. Den manliga överlägsenheten: Vad männen gör, tänker eller tycker betraktas som 

lämpligast enligt samhället. 36   

Genuskontraktet  

Varje samhälle och varje tid har ett genuskontrakt mellan könen. Genuskontraktet är 

förställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra inom olika sociala 

konstruktioner. Några exempel på hur genuskontrakt gestaltas i sociala konstrationer kan 

vara: Arbetet- vilket kön ska ha vilka redskap och vilka yrken hör ihop med specifikt kön. 

Kärlek – vilket kön ska förföra det andra och vilket kön ska uppvakta det andra. Språket – 

vilka ord kan respektive kön använda samt hur och på vilket sätt ska orden förmedlas. Yttre 

                                                           
35 Åström, Gertrud & Hirdman, Yvonne, Kontrakt i kris. Om kvinnors plats i välfärdsstaten, Carlsson, Stockholm, 
1992, s.9.    
36 Hirdman, Den socialistiska hemmafrun, 1992, s.228-229. 
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form – vad ska respektive kön ha för kläder och vilken längd på håret uppfattas som 

accepterat i relation till hens kön.37 

De genuskontrakt som samhället har skapat kommer föras vidare från generation till 

generation, inom vilket modern lär dottern och fadern lär sonen om hur det är utformat. 

Genuskontraktet kan genom detta definieras utifrån olika tider, samhällen och klasser. Även 

om genuskontraktet definierar vad de olika könen har för områden och normer att följa för att 

bli accepterade i samhället så finns det trots detta en gråzon där det kan uppstå konflikter. En 

konflikt som finns i gråzonen uppstår när ett av könen försöker att stärka genuskontraktets 

innehåll för sin egen förmån.38 

Den naturliga ordningen 

Kvinnans uppgift är att föda barn och genom det kommer hon närmare naturen. Kopplingen 

handlar om att kvinnan ska ta hand om ett frö och få det att växa upp och detta är på så sätt 

utformat likt naturen. Genom kvinnans uppgift blir hon tillägnad mer djuriska egenskaper som 

till exempel att föda barn och amma. Av de djuriska egenskaperna och kvinnans uppgift i 

reproduktionen blir hon bland annat betraktad som kropp. Mannen ses i detta sammanhang 

som själ, på grund av att det är genom hans spermier de ”goda” egenskaperna förs vidare till 

barnet och det är även det manliga könet som anses vara samhällets norm. Kroppen kan ses 

som en synonym för natur medan själen kan ses som kultur. Kvinnan ses som natur på grund 

av att hon är närmare växtligheten genom barnafödseln medan mannen ses som kultur för att 

det är han som innehar egenskaper som anses vara normen. Natur och kultur kan ses som 

varandras motsatsparter men dessa behöver även samverka med varandra.39   

I uppsatsen kommer genussystemets logiker, genuskontraktet och den naturliga ordningen 

användas för att analysera Anna Lindhagens artiklar. Analysen är uppbyggd för att se ifall 

Lindhagens artiklar hamnar i det som Hirdman benämner som gråzonen eller om de följer 

genussystemets logiker som verkade under hennes samtid. Av att analysera artiklarna utifrån 

logikerna och gråzonen kommer genuskontraktet samt genussystemet att sättas på prov och vi 

kan se om Hirdmans teori kan tillämpas på en kvinnas artiklar under tidigt 1900-tal. I 

analysen kommer det även undersökas ifall Lindhagen i sina artiklar instämde i Hirdmans 

                                                           
37 Hirdman, Yvonne, ”Genussystem – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genus i historisk 
forskning av Christan Ericsson (red), Studentlitteratur, Lund, 1993, s.152-153. 
38 Hirdman, Genussystem, 1993, s.153-154.  
39 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö, 2001 s.80-83.  
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tankar kring att kvinnan representerar natur medan mannen representerar kultur. Utifrån 

teoridelen kan de tidigare frågeställningarna kompletteras med ytterligare tre frågor:  

 Följer Anna Lindhagen de genusstruktur som fanns under hennes samtid eller skapade 

hon det som Hirdman benämner som en konflikt i gråzonen? 

 Instämmer Lindhagen genom sina artiklar i den koppling som Hirdman utför mellan 

kvinnan och natur samt mannen och kultur? 

7. Tidigare forskning 
Om Anna Lindhagens tid inom Morgonbris finns det endast ett begränsat antal 

framställningar skrivna. Jag har inte funnit någon forskning som direkt berör mina 

frågeställningar och därför redovisar jag istället forskning som tangerar vid uppsatsens 

tematiseringsområden, Morgonbris eller Anna Lindhagen som person.40  

Birgit Persson skildrar i studien Anna Lindhagen – samhällsmodern och rösträttskämpen, 

Lindhagen som person och jämför henne med de samtida kvinnoidealet. Persson menar att 

Lindhagen var unik inom olika kvinnoorganisationer på grund av att hon stod för samarbete 

över klass- och partigränserna. Trots detta valde hon att tillhöra det socialdemokratiska 

partiet. Lindhagen hade dock inte de revolutionerade tankarna som många av de 

socialdemokratiska kvinnorna hade utan ville ”väcka de sovande samhällsklasserna”. 41 Hon 

arbetade som barnavårdsinspektör, vilket Persson menar var en uppgift som männen 

sanktionerade medan Lindhagen såg det som en väg till att skapa ett bättre samhälle. Persson 

menar att Lindhagen skulle anses som en ”sann kvinna”, enligt Ellen Key. Detta på grund av 

hennes engagemang för natur som hon drev i stadsfullmäktige. Lindhagen förlorade senare sin 

position på grund av att hon inte var en riktig arbeterska och inte stod för frågor som var av 

socialdemokratiskt intresse. Persson slutsats av detta var att hon inte passade in i bilden av hur 

en kvinna skulle agera inom en sådan nivå.42 Enligt Key, ansågs även en ”sann kvinna” vara 

en ”fredsduva”, vilket Lindhagen var. Lindhagen menade att förhandlingar skulle kunna 

motverka krig och likt andra kvinnor drev hon det som tidigare hade varit en kvinnlig 

rösträttskamp till att bli en fredsmanifestation. Persson drar slutsatsen att hon var likt andra 

                                                           
40 Tidigare forskning som jag inte har valt att beröra: Stina Nicklasson bok Kvinnornas väg till fullvärdigt 
medlemskap. Boken handlar om hur de moderata kvinnorna i Sverige arbetade för att kvinnorna skulle tillgång 
till fler rättigheter. Christina Florins bok Kvinnorna får röst. Boken handlar om ett antal utvalda kvinnor som 
arbetade för den kvinnliga rösträtten inom LKPR.  
41 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s.215-217. 
42 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s. 218-222. 
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kvinnor, en kämpe för fred.43 Med kopplingen som Persson drar mellan Anna Lindhagens 

handlingar och de samtida kvinnoidealet kan det vara givande att se om Perssons resultat 

överensstämmer med vad Lindhagen valde att skriva om i sina artiklar.  

I Christina Carlssons avhandling Kvinnosyn och kvinnopolitik, skildrar hon bland annat 

förhållandet mellan kvinnofrigörelsen och socialdemokratiska partiets syn på kvinnan under 

tidigt 1900-tal.44 Carlsson menar att det inom partiet fanns en tanke om lika arbete i 

förhållande till lika lön och det var utifrån dessa förhållanden en kvinna var tvungen att leva 

efter. Kvinnorna som arbetade och var mödrar fick genom detta arbeta dubbelt, på grund av 

att de både skulle arbeta och ta hand om hushållet samt barnen.45 Även 

kvinnoorganisationerna engagerade sig i frågan och menade att partiet borde lösa de problem 

som fanns kring ansvarsuppdelningen mellan mödrar och fäder. Carlsson anser att 

socialdemokraterna inte arbetade för kvinnorna, eftersom de accepterade frågor som skapade 

en ojämn uppdelning mellan könen och detta berodde på att prioriteringen var manlig.46 

Carlssons resultat är givande att jämföra med när jag undersöker vad Anna Lindhagen valde 

att skriva gällande uppdelningen av mödrars och fäders ansvar. Jag kommer främst använda 

Carlssons resultat för att reflektera kring inom tematiseringsområdet Barn och föräldrar.   

I Yvonne Hirdmans bok Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, skildras hon 

hur kvinnornas inträde på arbetsmarknaden påverkade deras intressefrågor. När kvinnorna 

kom in på arbetsmarknaden, blev hemmet, familjen samt barnen en underordnad fråga för 

många kvinnor. För att hushållet skulle fungera under den tiden kvinnorna arbetade kom det 

under början av 1900-talet den kollektiva idén, om att försöka skapa kooperativt hem. Den 

kollektiva idén drevs främst av kvinnorna som ville till exempel skapa gemensam barnomsorg 

och matsalar. Idén tonades ned genom de rådande normer som fanns om att det var 

kvinnornas uppgift att hemmet och familjen skulle fungera.47 En brytningstid ägde rum på 

1910-talet, då arbetsmarknaden blev mer könssegregerad och frågan om moderskap började 

beröras allt mer.48 Detta avbröts dock när första världskriget startade och frågan om hushållet 

blev återigen den viktigaste. Anledningen till detta berodde främst på de stigande priserna på 

varor. Detta gjorde att hushållet nu blev en politisk fråga och fokus låg på att utbilda 

                                                           
43 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s.228-230. 
44 Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svenska socialdemokrati 1880-1910, Lunds 
universitet, Lund, 1986, s.318.  
45 Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik, 1986, s.272. 
46 Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik, 1986, s.272-277. 
47 Hirdman, Socialistiska hemmafrun, 1992, s.53-56. 
48 Hirdman, Socialistiska hemmafrun, 1992, s.59. 
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kvinnorna så de hade kunskap om hemmet samt olika livsmedel. 49 Kopplingen mellan 

hemmet och kvinnan som Hirdman beskriver är relevant att jämföra med vad Anna Lindhagen 

valde att skriva om. Jag kommer främst använda det som Hirdman beskriver för att reflektera 

kring tematiseringsområdet Arbetsfrågan.   

Josefin Rönnbäck har skrivit avhandlingen Politikens genusgränser, där hennes syfte är bland 

annat att se hur det gick till när kvinnorna fick tillträde till den politiska arenan.50 Rönnbäck 

menar att kvinnorna, männen och staten samverkade med varandra. Genom lagar överförde 

riksdagen normer samt reglerade relationer mellan män och kvinnor. Kvinnorna kunde endast 

påverka på kommunalpolitisk nivå och genom kvinnoorganisationer, annars var det männen 

som bestämde vad som skulle ske i samhället. När kvinnorna fick politisk rösträtt ändrades 

efterhand relation mellan kvinnor, män och staten: kvinnorna fick en mer direkt relation till 

staten, männen förlorade sin politiska position samt relationen mellan män och kvinnor blev 

mer jämlik.51 Genom Rönnbäcks resultat om hur strukturen mellan kvinnorna, männen och 

staten fungerade kan jag i min undersökning se om Anna Lindhagen valde att problematisera 

detta på liknade sätt i sina artiklar. Jag kommer främst att använda Rönnbäcks resultat för att 

jämföra med inom tematiseringsområdet Kvinnors politiska rösträtt.    

I Irene Anderssons avhandling Kvinnor mot krig, är syftet att undersöka kvinnornas kollektiva 

handlande mot krig.52 Hennes resultat visar bland annat att många kvinnor och 

kvinnoorganisationer uppmanade andra kvinnor till en resning för att skapa fred. Högerns 

kvinnor var svårast att övertala på grund av deras militära – och försvars intresse. Medan de 

liberala- och socialdemokratiska kvinnorna till viss del hade ett större engagemang för 

fredsfrågan.53 Kvinnan stod utanför politiken och militärväsendet men hade ansvar för barnen. 

Genom kvinnornas ansvar för den kommande generationen blev kriget en viktig fråga även 

för dem. I fredsarbetet hade kvinnorna en önskan om att ändra genusmönster: männen skulle 

använda förhandlingsmetoder istället för våld och kvinnorna skulle få bli engagerade i 

politiken.54 Genom att Andersson berör de socialdemokratiska kvinnornas fredsarbete är 

resultatet relevant då Anna Lindhagen tillhörde en av dessa. Jag kommer främst att använda 

                                                           
49 Hirdman, Socialistiska hemmafrun, 1992, s.63-64. 
50 Rönnbäck, Politikens genusgränser, 2004, s.19. 
51 Rönnbäck, Politikens genusgränser, 2004, s.243-246. 
52 Andersson, Irene, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940, Lund universitet, Lund, 2001, 
s.16. 
53 Andersson, Kvinnor mot krig, 2001, s.140-141. 
54 Andersson, Kvinnor mot krig, 2001, s.306-309. 
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Anderssons resultat för att jämföra med och reflektera kring tematiseringsområdet Kriget och 

freden.     

Ronny Ambjörnsson har skrivit den idéhistoriska biografin Ellen Key, där hans syfte bland 

annat är att belysa Keys skildringar kring den sköna nya världen.55 Key menade att litteratur 

inte handlar om vad man läser utan hur man läser. Hon anser att litteratur kan få människan 

att se världen med ”nya glasögon”.56 Konst enligt Key bygger på en subjektivitet som i sig 

skapar en individuell tolkningsram. Verkligheten i konsten är det som ses bakom ytan och 

som endast uppnås genom tolkning.57 Keys tankar kring det gröna kvinnoidealet är uppbyggt 

på att om en människa anses som skön om hon ägnar sig åt de gröna (natur och växtlighet).58 

Ambjörnssons resultat om Keys uppfattning kring kvinnoidealet är givande att jämföra med 

vad Anna Lindhagen valde att skriva om. Jag kommer främst att använda resultatet för att 

jämföra och reflektera kring tematiseringsområdet Kultur och natur.        

I Eva Ekstrands avhandling Kaj Andersson och Morgonbris, är hennes syfte att bland annat 

undersöka moderniseringen av Morgonbris och hur den var en arena för kvinnopolitik under 

trettiotalet.59 Ekstrands resultat visar bland annat att moderniseringen av det svenska hemmet 

blev ett resultat av reformverksamheten och skapade extra tid för kvinnorna ifrån 

hushållssysslorna. Detta ledde till att Morgonbris under trettiotalet hade funktionen som ett 

forum för debatt, upplysning, kulturförmedlande, anslagstavla samt ett fönster mot världen. 

När Andersson blev redaktör var hennes publicistiska ideologi att med ord fostra, uppmuntra 

och inspirera människor till att förverkliga deras socialistiska tankar och detta lyckades hon 

med enligt Ekstrand.60 Ekstrands resultat om hur Andersson använde Morgonbris för att föra 

fram en ideologi är givande att jämföra för att se om Anna Lindhagen valde att föra fram för 

ideologiska tankar i sina artiklar.              

Selma Osmancevic har skrivit C-uppsatsen Arbetarkvinnornas intresse, där hon undersökte 

Morgonbris under 1920- och 1950-talet för att jämföra likheter och skillnader mellan frågorna 

som de skrev om.61 Hennes resultat visar bland annat att Morgonbris under 1920-talet valde 

att skriva om bostadsfrågan genom bostadsbristen, medan under 1950-talet handlade det 

                                                           
55 Ambjörnsson, Ronny, Ellen Key. En europeisk intellektuell, Bonnier, Stockholm, 2012, s.14.  
56 Ambjörnsson, Ellen Key, 2012, s.363-365. 
57 Ambjörnsson, Ellen Key, 2012, s.417. 
58 Ambjörnsson, Ellen Key, 2012, s.440-445. 
59 Ekstrand, Eva, Kaj Anderssons Morgonbris. Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid, Umeå Universitet, 
Umeå, 2007, s.11.  
60 Ekstrand, Kaj Anderssons Morgonbris, 2007, s.218-220. 
61 http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239684/FULLTEXT01, s.1. 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239684/FULLTEXT01
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istället om bättre boenden. Under båda decennierna valde de att skriva om medicinsk abort, 

men frågan fick störst utrymme under 1950-talet. Frågan kring kvinnor handlade under 1920-

talet om ensamstående mödrars ekonomi, medan under 1950-talet berörde det i större 

utsträckning förvärvsarbete för gifta kvinnor.62 Osmancevics resultat om hur Morgonbris till 

viss del ändrade sitt fokus under decennierna men trots det hade en röd tråd, är relevant att 

jämföra med för att se om Anna Lindhagens hade ett liknade mönster i sina artiklar.   

I C-uppsatsen Socialdemokratiska kvinnor av Sara Albornoz, undersöks med hjälp av 

Morgonbris de ledande socialdemokratiska kvinnorna och kvinnorörelsens politiska intressen 

under 1900-1909.63 Albornzs resultat visar bland annat att kvinnorna i kvinnorörelsen ansågs 

som nytänkande och att deras värderingar sågs som ett hot mot den maskulinitetshegemoni 

som rådde i samhället. Till skillnad från den liberala kvinnorörelsen stod den 

socialdemokratiska för både de politiska- och sociala rättigheterna. I rörelsen betraktades 

frågan om kvinnlig rösträtt lika viktig som alla andra samhällsfrågor.64 Albornozs resultat är 

givande att använda för att jämföra om Anna Lindhagen i sina artiklar stod för både politiska- 

och sociala rättigheterna som den socialdemokratiska kvinnorörelsen gjorde.   

8. Vilka samhällsfrågor behandlade Anna Lindhagen? 
I detta kapitel kommer jag redovisa undersökningens resultat baserat på 

tematiseringsområdena samt besvara uppsatsens frågeställningar på ett övergripande plan. En 

mer tydlig redovisning av resultatet kopplat till uppsatsens frågeställningar, teori och tidigare 

forskning behandlas under rubriken slutdiskussion. I detta kapitel kommer jag medhjälp av 

Anna Lindhagens artiklar skapa mig en uppfattning om vad det är för budskap samt 

ställningstaganden som hon vill förmedla inom respektive samhällsfråga.  

8.1. Arbetarfrågan 
Anna Lindhagens artiklar inom Arbetarfrågan följer inget generellt mönster över tid, utan 

områdena hon skriver om berör aktuella problem. Fyra av artiklarna är skrivna under 1911, en 

under 1913 samt en 1915.65   

8.1.1 Kollektivt arbete  

Anna Lindhagen hade en uttalad drivkraft om att ett kollektivt arbete skulle kunna bygga ett 

bättre samhälle. Denna drivkraft belyser hon tydligt i en av sina artikel 1911. I artikeln 

                                                           
62 http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239684/FULLTEXT01 s.43-46. 
63 http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:235712/FULLTEXT02, s.8. 
64 http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:235712/FULLTEXT02, s.39-40. 
65 Se bilaga 1.  

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239684/FULLTEXT01
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:235712/FULLTEXT02
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:235712/FULLTEXT02
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redogör hon för den socialistiska rörelsens framgång (det socialdemokratiska partiet).66 En 

socialistisk rörelses mål är att på ett kollektivt plan kämpa för att lösa problem och i detta fall 

för arbetarklassen. Om en person är socialist, har den som mål att tillsammans med andra 

skapa samt styra ett samhälle, där alla är lika delaktiga.67 Lindhagens övergripande syfte med 

artikeln är att trycka på arbetarnas värde och hur de tillsammans, som ett kollektiv, är grunden 

för samhällets uppbyggnad. Hon beskriver framgången inom den socialistiska rörelsen och 

anser att den har inträffat för att det har skett ett kollektivt arbete. Enligt Lindhagen är det 

genom ett kollektivt arbete som det kommer skapa ett nytt samhälle.68 Lindhagen lyfter fram 

det kollektiva arbetet genom att skriva: 

Framgången för den socialistiska rörelsen beror till en stor del på ledarna visserligen; på deras 

klarsynthet, oväld energi, men lika mycket på var och en i ledet. Framgången beror på, om de 

många som göra sin plikt, om de aldrig slappas i arbetet, om de för var dag som går taga nya tag 

för målet, ett nytt samhälle.69 

Lindhagen vill att alla ska synas och tackas för framgången inom den socialistiska rörelsen. 

Hon belyser ledarna men anser att det inte är dessa som är grunden för att samhälle ska kunna 

växa, utan att de behöver arbetarna för att allt ska fungera. Även om hon i artikeln lägger sin 

betoning på det kollektiva arbetet, hyllar hon kvinnorna till stor del. Lindhagen vill tacka 

kvinnorna för att de förstår vikten av arbetets betydelse samt att de har insikt i hemmets 

bildande funktion. Hon tackar även barnen som har förståelse för att deras föräldrar måste 

arbeta. Av att Lindhagen vill tacka alla för framgången och menar att det är tillsammans 

arbetet måste ske för att skapa ett bättre samhälle, så följer hon det socialistiska idealet om att 

bygga upp ett samhälle där det kollektiva arbetet ligger som grund.70  

8.1.2. Reformismen  

Omkring 1912 skapades det till viss del en splittring inom det socialdemokratiska partiet. 

Splittringen handlade om hur partiet skulle lösa problemet om att det fanns ett stort antal 

människor i det svenska samhället levde under svåra livsförhållanden. En del av 

medlemmarna ville skapa bättre villkor genom reformer medan andra ansåg att den enda 

lösningen var att det skedde någon form av social revolution.71  

                                                           
66 Morgonbris, 1911, nr:1, s.3. 
67 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialism 
68 Morgonbris, 1911, nr:1, s.3. 
69 Morgonbris, 1911, nr:1, s.3.  
70 Morgonbris, 1911, nr:1, s.3. 
71 Olsson, Lars, ””Det är ingen skam att vara socialist”. Arbetarrörelsen före det politiska makttillträdet.” i, Klass 
i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling av Olsson, Lars & Ekdahl, Lars, Arbetarrörelsens arkiv och 
bibl., Stockholm, 2014 s.42-45. 
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Vilken av dessa sidor som Anna Lindhagen valde att rätta sig efter framförde hon i sin artikel 

1912. Lindhagen beskriver att hon tidigare hade haft inställningen om att den enda lösningen 

på problemet var att det skulle ske någon form av socialrevolution. Men när hon insåg hur 

livssituationen var för vissa människor, ändrade hon sin åsikt och menade istället att den enda 

vägen var genom reformer vilka inkluderade direkt hjälp. Samtidigt beskriver hon i artikeln 

om sin frustration över att både den socialistiska ledningen och alla utredningar som utförs 

inte belyser det konkreta problemet som finns i samhället. Enligt Lindhagen bortser dessa 

ifrån att det vid denna tidpunkt finns människor som lider och har svårt att betala för 

livsnödvändigheter. Lindhagen menar att dessa människor inte fordrar en socialrevolution 

utan istället behöver direkt hjälp. Hennes förhoppning är att artikeln ska få de socialistiska 

ledarna att förstå att något måste ske kring frågan. Den enda lösningen på problemet enligt 

Lindhagen är att det sker någon form av samhällsförändring i samhället.72 Hon uttrycket sin 

lösning på problemet genom att skriva:  

Jag hör till dem, som tror på att ett nytt samhälle måste byggas med sten på sten väl vidfogade. Jag 

erkänner att jag förlorat den ljusa tron på någon sorts plötsligare socialrevolution /…/ Under 

väntan på genomtänka och genomgripande samhällsförändringar är det emellertid för oss 

socialister en skyldighet att lindra nöden, att se till att människorna ha sin nödtorvt.73      

Av artikeln kan det urskiljas att Lindhagens värderingar bygger på humanitära grunder. Att 

hon står upp för de människor som lever under svåra levnadsförhållanden och anser att dessa 

inte ska behöva lida på grund av att samhället inte handskats med problemet på ett lönsamt 

sätt. Genom de värderingar som Lindhagen förmedlar kan jag dra slutsatsen att hon stod för 

det reformerade idealet inom det socialdemokratiska partiet. Men trots hennes ståndpunkt 

ansåg hon att det bör ske en direkt förändring som skulle bidra till att människor inte ska 

behöva lida.  

8.1.3. Nattidsarbete. På vems villkor?     

Ett område som Anna Lindhagen skriver om i två av sina artiklar var lagen som stiftades 

angående nattidsarbete för kvinnor.74 Under början av 1900-talet reglerades kvinnornas 

tillåtelse att arbeta nattetid av industriföretag. Detta blev senare en lagstiftning som gjorde det 

problematiskt för vissa industriföretag. För att kunna hjälpa företagen stiftades en lag, som 

innebar att de hade möjlighet att ansöka om dispens för att få tillåtelse att använda kvinnlig 

arbetskraft nattetid.75  

                                                           
72 Morgonbris, 1912, nr:1, s.6-7. 
73 Morgonbris, 1912, nr:1, s.7.  
74 Morgonbris, 1911, nr:3, s.6 & Morgonbris, 1911, nr:11, s.6. 
75 Morgonbris, 1911, nr:3, s.6. 
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I artikeln som Anna Lindhagen skrev 1911, redogör hon för lagarna kring nattetidsarbete samt 

vilka företag som ansökte om dispens för få använda kvinnligarbetskraft nattetid. Hon beskrev 

att det till mestadels var främst företag inom bageri-, lim-, sågverks- och konservindustrin 

som ansökte om dispens. I deras ansökningar använde de bland annat motiveringar som: 

kvinnornas hälsa skulle inte bli påverkade av arbetet, att de var äldre och ogifta samt att det 

skulle bli för kostsamt att använda manlig arbetskraft till sådana arbetsuppgifter.76 I den andra 

artikeln redogör Lindhagen för de nyinkomna dispensförslagen från företag. Hon konstaterade 

att antalet dispensansökningar hade minskat och enligt henne berodde detta på att de flesta 

företagen som tidigare ansökt hade fått avslag. De företagen som fick tillåtelse att använda 

kvinnlig arbetskraft under nattetid var, konservindustrier och säsongsberoende företag. Enligt 

Lindhagen fick dessa företag dispens på grund av att deras arbetsuppgifter ansågs som typiska 

kvinnosysslor, vilket inte kunde utföras av män.77 Exempel på en motivering som användes: 

Det är uppenbart att det skulle bli allt för kostsamt och tidsödande att använda fullvuxna 

arbetskarlar till sådant kvinnoarbete som plockning av ärter, rensning av böner, morötter och 

sparris m.m. De är således alldeles nödvändigt att fabrikerna få begagna sig av kvinnors arbete 

nattetid vid sådana tillfällen, då skörden eljest ej skulle kunna tillvaratagas.78    

Anna Lindhagens inställning om att kvinnor inte skulle få arbeta nattetid var delad. Lindhagen 

var inte emot att kvinnor inte fick arbeta nattetid, men hade samtidigt en förhoppning om att 

det skulle införas en lagstiftning angående att både män och kvinnor inte skulle vara tillåtna 

att arbeta under sådana förhållanden. Orsaken till Lindhagens åsikt grundade sig i att hon 

bedömde att nattidsarbete skadade människors hälsa. Genom att hon för ett sådant argument 

kan jag urskilja att hennes åsikter ligger på en humanitär grund och hennes vilja om att alla 

människor ska få möjlighet leva under drägliga förhållanden. Att företagen hade möjlighet att 

ansöka om dispens gjorde Lindhagen frustrerad och hon menade att företagen samt 

lagstiftning borde ta hänsyn till kvinnornas vilja. I artikeln uppmanar hon företagen till att 

fråga vad kvinnorna ansåg om situationen.79 Lindhagen beskriver sina tankar när hon skriver:  

Då lagen är skriven så, att dispens kan erhållas i fall då industrin så fordrar det och det är för 

dyrbart att använda sig av vanlig arbetskraft; men då däremot det ej i lagen erbjudits något tillfälle 

för erhållandet av dispens för den andra partens skull, för arbeterskans skull, om det visar sig att 

yrken för kvinnor genom lagens kategoriska bestämmelser försämras eller att det med väl 

anordnade nattarbetsskift ej kan veka skadligt för kvinnornas hälsa.80    

                                                           
76 Morgonbris, 1911, nr:3, s.6. 
77 Morgonbris, 1911, nr:11, s 6.  
78 Morgonbris, 1911, nr:11, s.6. 
79 Morgonbris, 1911, nr:11, s.6.  
80 Morgonbris, 1911, nr:11, s.6. 
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8.1.4. Arbetslöshet och samhällsförändringar  

En samhällsförändring som uppstod under den första månaden 1915, var att det statliga 

företaget AB Svenska Monopolet tog över ensamrätten för tobakstillverkningen i Sverige.81 

Denna händelse berör Anna Lindhagen i en av sina artiklar, där hon menar att detta bidrog till 

stor arbetslöshet för kvinnliga arbetare inom tobaksindustrin, vilket försvårade deras 

levnadsförhållanden. Hon redogör för att dessa kvinnor fick officiella arbetslöshetsunderstöd 

på samma grunder som andra arbetslösa i samhället. De flesta tobaksarbeterskorna fick 

tillgång till det högsta beloppet samt rätten till middagsmålsstöd. Samhället och en del 

arbetsgivare försökte hjälpa de arbetslösa kvinnliga arbetarna inom industrin med olika 

metoder. Ett exempel som Lindhagen skriver om var att det i Stockholm infördes en hjälpbyrå 

vars uppgift var att finnas tillhands för dessa kvinnor. I artikeln beskriver Lindhagen även en 

intervju hon hade med en arbetslös kvinna som tidigare arbetat inom tobaksindustrin. Den 

intervjuade menade att hon precis klarade sig på det ekonomiska stödet hon fick och uttrycker 

sin oro över att inte veta om hon skulle få komma tillbaka sitt arbete eller inte.82 

Lindhagens övergripande inställning var att samhället hade hanterat livssituationen för de 

arbetslösa tobaksarbeterskorna relativt bra, men att det trots detta inte var tillräckligt. Hon 

ansåg att de arbetslösa kvinnliga tobaksarbetarna i alla fall hade fått mycket mer ekonomiska 

tillgångar och hjälp att komma ut i samhället till andra arbeten än vad andra fattiga kvinnor 

fick. I artikeln lyfter hon samhällsproblemet med de arbetslösa kvinnliga tobaksarbetarna till 

en högre nivå och menar att det finns andra frågor som kommer att finnas kvar även om 

stationen för dessa löser sig.83 Lindhagen skriver: ”Men själva missförhållandena – 

arbetslöshet, dåligt betalt arbete, dyra levnadsomkostnader – finns kvar att strida mot på liv 

och död”.84 Av artikeln framgår Lindhagens humanitära vilja om att inte någon ska behöva 

leva under svåra livsförhållanden. Detta visar Lindhagen när hon inte var helt nöjd med den 

hjälp som de arbetslösa kvinnliga tobaksarbetarna fick. Lindhagen vill inte att enbart dessa 

kvinnor, utan alla människor som har svårt ska få hjälp och att det är detta problem som 

samhället behöver lägga sitt fokus på.85 

                                                           
81 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tobaksindustri 
82 Morgonbris, 1915, nr:2, s.3. 
83 Morgonbris, 1915, nr:2, s.3-4.  
84 Morgonbris, 1915, nr:2, s.4.  
85 Morgonbris, 1915, nr:2, s.3-4. 
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8.1.5. Litteratur och arbetarkvinnan 

Ett område som Anna Lindhagen berör i två av sina artiklar genom litteratur är arbetarkvinnan 

och arbetarfamiljen. I artiklarna belyser hon de svåra livsförhållanden som dessa människor 

levde inom.86 I Anna Lindhagens första artikel 1911, presenterar hon ett personporträtt om 

August Strindberg. Enligt Lindhagens uppfattning om Strindberg, så stod han för kvinnornas 

rättigheter och trots att han inte ville införa kvinnlig politisk rösträtt väljer hon att hylla hans 

arbete i sin artikel. Hon beskriver sin fascination, glädje och tacksamhet över hur hans verk 

kan påverka människor, främst kvinnor, som levde under svåra livsförhållanden att våga tro 

på sig själv och genom det kan göra sin röst hörd.87 Hon framför de tankar som enligt henne 

uppstår när en kvinna läser hans verk genom att skriva:  

Hon hör till dem som har prövat fattigdomen: tidigt blivit faderlös, bland sju syskon, varit en enkel 

tjänarinna, varit sömmerska och är nu en fattig änka med tre små barn. Denna kvinna har känt en 

>>känsla av kamp, strid och hänförelse för att kunna få gå ut och tala till sina likar, säga dem att vi 

ock äro människor>> när hon har läst Strindberg.88    

I den andra artikeln recenserar Anna Lindhagen boken Familjen Vinge som är skriven av 

Maria Sandel. Boken handlar om arbetarklassens svåra livssituation och Lindhagen trycker på 

hur verket visar under vilka svåra livsförhållande en arbetarfamilj levde i. Hon menar att 

arbetarfamiljen måste kämpa mer än vad andra människor behöver för att hålla sig inom 

drägliga förhållanden. Lindhagen anser att boken skapar en konkret bild av hur 

levnadsförhållandena var för en arbetarfamilj och uppmanar alla människor som inbillar sig 

att arbetarklassen levde under tillfredställande förhållanden att läsa den, för att inse hur 

arbetarna egentligen hade det. 89 Genom att Lindhagen uppmanar människor till att läsa boken 

och även hur hon beskriver att August Strindberg verk har påverkat folk, så visar det på att 

hon vill att samhället skulle skapa en bättre livssituation för människorna som hade det svårt.  

8.2. Barn och föräldrar  
Under hela Anna Lindhagens tid som redaktör skrev hon om Barn och föräldrafrågan, vilket 

tyder på att hon hade ett extra brinnande intresse samt engagemang för just denna fråga. De 

områdena som Lindhagen framförallt diskuterade kring under åren som hon skrev om frågan 

är: Underhållsbidrag, Mödravårdspenning och barnpension samt Nordiska exempel.90   

                                                           
86Morgonbris, 1911, nr:5, s.1-2 & Morgonbris, 1913, nr:7, s.5. 
87 Morgonbris, 1911, nr:5, s.1-2.  
88 Morgonbris, 1911, nr:5, s.2. 
89 Morgonbris, 1913, nr:7, s.5. 
90 Se bilaga 1.  
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8.2.1. Underhållsbidrag    

Vid tiden då Anna Lindhagen skrev om denna fråga fanns det ingen lagstiftning om fädernas 

skyldighet att betala underhållsbidrag till modern. Året efter Lindhagen slutade som redaktör, 

1917, infördes en lagstiftning som innebar att om det fanns tecken på att en man, i en 

utomäktenskaplig relation med kvinnan, kunde vara fadern till hennes barn, hade han rätt att 

visa att det var felaktiga uppgifter. Om fadern kunde visa att uppgifterna inte var trovärdiga så 

behövde han inte heller betala underhållsbidrag. Det var inte förrän 1950 som en lagstiftning 

kom om att fadern alltid blev skyldig att betala underhållsbidrag för de fall som ett barn födds 

i en utomäktenskaplig relation.91  

Gällande situationen om fädernas skyldighet att betala underhållsbidrag i Sverige redogör 

Anna Lindhagen för i sin artikel 1911. Lindhagen menar att det inte finns någon konkret 

lagstiftning om fädernas skyldigheter gentemot sina barn och hon uttrycker samtidigt sin 

frustration över detta. Hon är frustrerad över att fäderna inte behöver betala underhållsbidrag 

för sina barn och att detta påverkar de ensamstående mödrarna genom att de får en svår 

ekonomisk situation. Lindhagen redogör för att det enda tillfället som fäderna är skyldig att 

betala ett litet belopp av underhållsbidraget är när en moder var helt oförmögen att arbeta.92 

Hon kommenterar detta: 

En mor måste således vara så sjuk, att hon icke alls kan arbeta, för att kunna få hjälp av den som, 

närmast henne själv, står barnet nära i livet; en frisk eller klen mor, vilket senare så många 

övergivna mödrar bliva på grund av brist och bekymmer, har inga säkra utsikter att få hjälp av den 

barnafader, som ej lämnar bidrag godvilligt.93     

Lindhagen visar även i sin artikel att de flesta mödrar har svårt se till så att fadern följer de 

små skyldigheter han har gentemot sitt barn. Hon tror den främsta anledningen till detta beror 

på att mödrarna var rädda för att bråka med fadern, då de viste att han hade lagen på sin sida. 

Genom att det inte finns någon lagstiftning om faderns skyldighet kring att betala 

underhållsbidrag, blir konsekvensen att de flesta mödrarna fick det ekonomiskt svårt. I en del 

fall bidrog den svåra ekonomin till att ensamstående mödrar valde att ta sitt liv, på grund av 

att de vill att deras barn ska få bättre förutsättningar än vad de själva skulle kunna ge. 

Lindhagen redogör för att frågan kring färdernas skyldighet att betala underhållsbidrag har 

varit upp i riksdagen vid ett flertal tillfällen, men utan något förändrad situation för drabbade 

kvinnor.94  
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Anna Lindhagen har även skrivit om de olika lagförslag som kom kring fädernas skyldighet 

att betala underhållsbidrag för sina barn. Ett av dessa lagförslag skrev Lindhagen om 1916. 

Förslaget innebar att fäderna skulle bli förpliktade att betala underhållsbidrag till modern sex 

veckor innan och sex veckor efter barnet har fötts. Trots att det har kommit ett förslag som 

berör faders skyldighet att betala underhållsbidrag ställer sig Lindhagen kritisk till om detta 

kommer kunna realiseras. Lindhagen skriver att hon inte kommer att kommentera förslaget 

något mer förrän det blir infört och att hon ser att det fungerar.95  

Lindhagen kommer även i artiklarna med egna förslag på system och lagar angående 

färdernas skyldigheter gentemot sina barn. I en av Lindhagens artiklar 1911, uttrycker hon sin 

vilja att alla fäder ska vara skyldiga att betala underhållsbidrag för att barn ska kunna leva 

under drägliga förhållanden. För att detta skulle kunna bli realiserat menar Lindhagen att 

Sverige borde stifta lagar och utveckla system som trycker på faderns skyldigheter samt 

hjälper ensamstående mödrar ekonomiskt. I artikeln kommer Lindhagen själv med ett förslag 

om vad en ny lagstiftning borde innehålla.96 Hon redogör för den genom att skriva: 

1) Att ett rättsinstitut införes, var igenom samhället bevakar dels mödrarnas rätt att få barnafadern 

förklarad pliktig erlägga bidrag till barnets underhåll, dels barnets rätt gentemot såväl försumliga 

fäder som mödrar. 2) Att lagens bestämmelser ändras så, att underhållsbidrag verkligen effektivt 

kan uttagas.97  

Anna Lindhagens förhoppning är att det i framtiden kommer ett system som får fäder att 

själva förstå innebörden av deras eget ansvar gentemot sina barn. Hon skriver om denna 

förhoppning 1913 och uttrycker sin tanke om att samhället till slut inte ska behöva pressa 

fäderna utan att de själva ska börja känna plikttrogenhet gentemot sina barn. Lindhagen menar 

att fäderna själva ska lämna underhållsbidrag utan att myndigheterna ska behöva uppmana 

dem. Lindhagen har en vilja om att underhållsbidraget i framtiden ska ses som en rättighet, 

som alla utomäktenskapligt födda barns mödrar ska ha tillgång till.98  

År 1912 beskriver Anna Lindhagen sin frustation över att ingen hjälper till:  

Nej, här måste lag och myndigheter, bildande ett verkligt fast system, samarbeta för att skänka 

moder och barn deras rätt. Här skall det ej tvistas om nöden är tillräckligt stor, att fattigvård är 

absolut nödvändigt. Här skall ej moderns bristande kunskaper och oföretagsamhet få lägga hinder i 

vägen. Så fort ett barn föds eller helst innan, skola myndigheterna vara förpliktade att bevaka 

barnets rätt.99       
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Lindhagen kommer själv med två förslag på hur ett system skulle kunna vara utformat. Det 

första förslaget handlar om att hon vill införa ett bidrag för alla mödrar som innehar en 

inkomst som är lägre än minimiinkomst. Bidraget skulle hjälpa mödrarna fram tills deras barn 

klarar av att försörja sig själv. Den andra lösningen kallar hon för rättsinstitut och innebär att 

alla ogifta eller frånskilda mödrar skulle kunna vända sig till myndigheterna för att få det 

underhållsbidrag som barnets fader egentligen skulle ha betalat till modern.100  

Av Anna Lindhagens artiklar framstår hennes vilja om att fäderna ska ta samma ansvar som 

mödrarna gör för sina barn. Lindhagen uttrycker även sin frustration över hur den svenska 

lagen är utformad och har genom det en relativt positiv inställning gentemot alla lagförslag 

som presenteras inom området.101  

8.2.2. Lagförslag som berör mödrarna  

Under åren som Anna Lindhagen skrev artiklar om Barn och föräldrafrågan presenterade och 

diskuterade hon de lagförslag som berör mödrarna. År 1913 kom förslaget om ”barnpension”, 

som vi idag skulle benämna som barnbidrag. Förslaget kom från den socialdemokratiska 

partiledaren Hjalmar Branting.102 Förslaget med barnpension i Sverige presenterades 1913, 

men det dröjde fram till 1937 innan behovsprövande barnbidrag infördes och som 11 år 

senare blev allmänt barnbidrag.103 I Lindhagens artikel redogör hon för att Brantings förslag 

om ”barnpension” innebar bland annat att varje ensamstående moder som hade en inkomst 

som understeg minimivillkoren, skulle få bidrag som oftast var på 75 kronor per barn. Hans 

motivering till varför förslaget skulle realiseras var att varje moder måste lägga en del av sin 

arbetskraft på barnets vård och för att hon ska kunna göra detta behövde hon ekonomiskt 

bidrag. Lindhagen instämmer med Brantings åsikter och ansåg att det var en framgång att 

frågan om ett system för mödrars rätt till ekonomiskt bidrag berördes på riksdagsnivå. Om 

Brantings förslag skulle realiseras, menar Lindhagen att det hade bidragit till att ett flertal 

ensamstående mödrar skulle kunna skapa bättre livsförhållanden för sina barn.104  

Vidare samma år kommenterar Anna Lindhagen vad som hände med Brantings förslag. 

Förslaget bidrog till att riksdagen började diskutera om det skulle vara mjöligt att införa 

någon form av skydd för ensamstående mödrar. Skyddet skulle innebära att de mödrar som 

                                                           
100 Morgonbris, 1912, nr:12, s.7.  
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nr:5, s.8-9 & Morgonbris, 1916, nr:6, s.4.  
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104 Morgonbris, 1913, nr:1, s.6-7. 



26 
 

inte får underhållsbidrag av barnets fader istället fick förskottsbidrag. Lindhagen ansåg att ett 

sådant skydd skulle kunna skapa trygghet både för modern och för barnet men även för 

samhällets framtid.105 Hon kommenterar: 

Genom den merutgift, som ändock kan tänkas uppkomma, vinnes dock någon bestämd trygghet 

för mödrar och barn. Detta är ett kapital, vilket kommer samhället självt till godo, emedan det blir 

ett bidrag till att barnen, släktets framtid, kunna få det fysiskt bättre och emedan det innebär även 

ett moraliskt värde, då därigenom mödrar och barn kunna bindas samma.106        

År 1916 redogör Anna Lindhagen att det har kommit ytterligare ett lagförslag som skulle 

kunna skapa gynnsammare förutsättningar för ensamstående mödrar. Förslaget innebar bland 

annat att ensamstående mödrar som fött barn i utomäktenskapliga relationer skulle bli 

tilldelade en barnavårdsman. Denna man skulle hjälpa henne med råd kring barnets 

rättigheter. Lindhagen ställer sig positiv till förslaget, på grund av att hon anser att det finns 

stora luckor angående den hjälp som mödrar behöver. Hon anser att förslaget skulle kunna få 

människor att inse hur svåra levnadsförhållanden ensamstående mödrar lever inom.107 

Månaden därpå redogör Anna Lindhagen för ett nytt förslag som har kommit angående 

mödrarnas rättigheter. Förslaget innebar att mannen skulle behöva ange sig vid namn i 

kyrkoböckerna som fader till barnet. Lindhagen ansåg att när fadern angav sitt namn, skulle 

han få samma skyldighetsrätt som modern till barnet. Om fadern är inskriven i kyrkoböckerna 

menar hon att riksdagen och barnavårdsnämnden skulle kunna veta vem som har skyldighet 

till respektive barn. Om förslaget skulle realiseras hade det skapats bättre förutsättningar för 

barnen och de ensamstående mödrarna.108 

8.2.3. Inspiration från Danmark och Norge     

Ett område som Anna Lindhagen berör i sina artiklar är Danmarks och Norges utveckling av 

mödrars och barns rättigheter. Av Lindhagens artiklar framgår hennes inställning var att dessa 

länder hade kommit längre i deras utveckling än Sverige. Hon använder vid ett flertal tillfällen 

deras utveckling för att jämföra med den enligt henne, förfärliga situationen i Sverige.109 

Lindhagen skriver bland annat: ”I våra grannländer Norge och Danmark har man kommit så 

långt med lagstiftningen /…/ att förhållandena här i Sverge i jämförelse därmed äro alldeles 

obegripligt efterblivna”.110 Av artiklarna får jag uppfattningen om att hon använder dessa 

länders framgång som en inspirationskälla för att kunna vara med att bygga upp något likande 
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i Sverige.111 Här nedan kommer jag att beskriva två artiklar som visar hur Lindhagen använde 

Danmarks respektive Norges utveckling för att kunna påverka samt reflektera kring Sveriges 

utveckling.       

Det tydligaste tillfället där Anna Lindhagen beskriver sin fascination över Danmarks 

utveckling var i artikeln som hon skrev efter sitt besök i Köpenhamn 1911. Syftet med 

besöket var att hon skulle få inspiration ifrån deras hjälpkassesystem. Hjälpkassesystement 

innebar att ensamstående mödrar fick ekonomisk hjälp av offentliga medel utan att det 

räknades som fattigvårdsstöd. Det stod ingenting om detta i lagen och det sågs inte heller som 

statligt understöd. Utan detta bidrag var något som varje kommun själva beslutade om de ville 

ge till de ensamma mödrarna eller inte. Lindhagen utrycker sin fascination över hur ett sådant 

samarbete kunde fungera trots att det inte fanns någon lag om att någon var tvungen att hjälpa 

till. Hon ville ta med sig inspirationen från sitt besök i Köpenhamn för att kunna utföra något 

liknade i Sverige. Genom att Lindhagen väljer att skriva om det i tidningen, kan jag urskilja 

att hon antagligen vill visa hur bra det skulle kunna bli för de ensamstående mödrarna i 

Sverige om samhället valde att göra något likande som Danmark hade gjort.112  

Norges framgång med deras nya lagstiftning kring barn och föräldrafrågan beskriver Anna 

Lindhagen 1915. Enligt Lindhagen handlade deras framgång om att både barn som är födda 

inom och utanför äktenskap hade rätten till faderns arvsrätt. I kombination med att arvsrätten 

infördes, så började staten betala ut underhållsbidrag till föräldrarna. De införde även att om 

barnet bodde hos modern skulle fadern betala underhållsbidrag till henne under de nio första 

månaderna efter barnets födelse. Lindhagen jämför deras framgång med att Sverige, som vid 

detta tillfälle inte hade någon lag som berörde frågan. Av artikeln kan jag urskilja att 

Lindhagen var avundsjuk på Norges framgång men samtidig att hon hade en längtan över att 

något liknade skulle införas i Sverige.113          

8.3. Kvinnors politiska rösträtt  
Anna Lindhagen diskuterade Kvinnornas politiska rösträtt under sina två första år som 

redaktör, 1911-1912. Varför Lindhagen själv inte valde att skriva om denna fråga i någon 

större utsträckning kan bero på att hon istället förde sin talan genom de kvinnoorganisationer 

hon var engagerad i.114  
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8.3.1. Politisk neutralitet  

Det första tillfället som Anna Lindhagen berör politisk neutralitet var när hon redogör för 

hennes bror och tillika den socialdemokratiska ledaren Carl Lindhagens uttalande om den 

Kvinnliga rösträttorganisationen. I artikeln beskriver hon att Carl Lindhagen ansåg att den 

Kvinnliga rösträttsorganisationen hade en för ”neutral politik”. Han menade att deras metod 

inte skulle hjälpa dem i deras strävan mot att införa kvinnors politiska rösträtt. Det kan 

urskiljas av artikeln att Carl Lindhagen vill genom sitt uttalade att den Kvinnliga 

rösträttsorganisationen skulle följa de politiska partier som strävade efter samma mål som 

dem, till exempel det socialdemokratiska paritet. Det kan då tolkas som att han vädjade till 

organisationen att stödja hans egna socialdemokratiska parti. Carl Lindhagen ansåg att den 

Kvinnliga rösträttsorganisationen använde något som han kallade för ”taktisk klokhet”, för 

att inte hamna i konflikt med andra. Konflikt kan tolkas som att organisationen inte vill 

hamna i tvist med medlemmar som till exempel inte delade det socialdemokratiska idealet.115 

Anna Lindhagen citerar Carl Lindhagens uttalande: 

”Vare det nu långt ifrån mig att påstå, att politik och erkannerligen parlamentarism är en förvillelse 

eller ens ett misstag. Tvärtom måste vi i det längsta tro att de måste och kunna vara verkstäder för 

det högsta goda, såvitt över huvud taget skall givas förhoppningar om bättre tider. Men politiken 

och det parlamentariska livet är fyllt av lockande förvillelser, i vilkas garn vi alla mer och eller 

mindre sitta fast. Vårt anspråkslösa strävande bör väl då vara, icke att kyssa våra fjättrar, utan att 

slita dem och söka lyfta politiken ur gruset.”116 

I artikeln redogör hon för att ledningen inom den Kvinnliga rösträttsorganisationen tog Carl 

Lindhagens uttalade som en förolämpning. En av de ledande kvinnorna besvarade hans 

uttalade genom att säga ”/…/ ledningen ej vill ge sig in på djärvare vägar av omsorg om 

enigheten och neutraliteten, och man tror att Lindhagen angripit neutraliteten.”117 Artikeln 

visar att Anna Lindhagen höll med sin bror om att den Kvinnliga rösträttsorganisationen 

förde en för ”neutral politik”.118 Hon försvarade Carl Lindhagens uttalande:               

Av hans artikel framgår emellertid ej detta, endast att han för sin del anser att kvinnorna äro så 

rädda om partipolitiken, gunsten från alla de tre partierna, att de därmed offra något av det 

omedelbara kravet och ibland just riskera neutraliteten för denna försiktighet skull.119   

Vidare i artikeln redogör Anna Lindhagen för Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtts program (LKPR: en av de största kvinnoorganisationerna under samtiden). I 

programmet beskrivs det att de hellre väntade med att införa kvinnlig rösträtt, för att det inte 
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skulle ske en förhastad demokratisering. LKPR ville först arbeta bort könsstrecket innan de 

drev frågan kring kvinnors politiska rösträtt framåt.120 Lindhagen kommenterade deras 

tillvägagångsätt:      

Alltmer ha linjerna klarnat, så att man ser att det mindre är en strid för eller emot Landsföreningen 

för kvinnas politiska rösträtt det här gäller, utan huruvida man vill vänta tills ytterligare streck 

borttagits eller huruvida man nu vill ha rösträtt på samma villkor som för män.121    

Lindhagen visar i sin artikel att hon har en förståelse för LKPR:s åsikt om att ta bort 

könsstrecket, men att borttagandet enbart inte skulle kunna bidra till att samhället blev mer 

demokratiskt. Hon menar att även om det tas bort kommer samhället fortfarande att styras av 

männen. Lindhagen såg könsstreckets borttagande som ett steg för att till slut kunna uppnå att 

alla myndiga medborgare oavsett kön skulle ha rätten till att rösta.122  

Frågan om könsstrecket växte i samhället och året därpå skrev Anna Lindhagen om att det 

hade kommit ett regeringsförslag om dess borttagande. I artikeln vill Lindhagen belysa hur 

samarbetet mellan kvinnoorganisationerna och socialdemokraterna, har bidragit till att det tio 

år senare har kommit ett regeringsförslag om att ta bort könsstrecket. Lindhagen menade att 

även om kvinnoorganisationerna har uppfattas av till exempel Carl Lindhagen att vara för 

”politiskt neutrala”, så har samarbetet bidragit till framsteg. Lindhagen beskriver att det 

förekom en delad åsikt mellan kvinnoorganisationerna och det socialdemokratiska partiet om 

hur kvinnors politiska rösträtt skulle införas. Hon menar att en del kvinnor inom 

kvinnoorganisationerna ansåg att det socialdemokratiska partiet inte längre strävade mot att 

kvinnorna ska få rösträtt utan tycker att de borde vänta till männen fick fullständig rösträtt. 

Lindhagen försvar det socialdemokratiska partiet genom att skriva att partiet är för 

könsstreckets borttagande och ser det som en del i processen mot att kvinnor i framtiden ska 

få rösträtt. Åsiktsskillnaderna handlade om att kvinnoorganisationernas mål vid detta tillfälle 

var att ta bort könsstrecket och att det socialdemokratiska partiet såg borttagande som en del i 

processen för att uppnå kvinnlig politisk rösträtt på samma villkor som männen.123  

I artikeln beskriver även Lindhagen sin och andra socialdemokraters tankar om hur införandet 

av kvinnornas politiska rösträtt skulle kunna skapa ett givande samarbete mellan kvinnor och 

män. Hon uttrycker samarbete med orden: ”Kvinnan som medborgare skall hjälpa mannen att 
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binda en ”majkrans”- en symbol /…/ ej blott av de vackra blommor, som heta hem och härd, 

omvårdnad och kärlek, utan ock av de blommor, som spira ur solidaritetens jordmån”.124  

8.3.2. Tillsammans med män  

Anna Lindhagens åsikt om att införandet av kvinnors politiska rösträtt ska ske tillsammans 

med män kan tydligt urskiljas i artikeln som hon skrev efter världskongressen i Stockholm 

1911. Kongressen var en sammanslutning med kvinnor från olika länder som alla arbetade för 

att bland annat kvinnor skulle få politisk rösträtt. Målet med kongressen var att de 

tillsammans skulle komma överens om vilka metoder de skulle arbeta efter för att kvinnor 

tillslut skulle betraktas som fullständiga medborgare. I artikel beskriver Lindhagen hur 

fascinerad hon var över hur kvinnor från olika länder kan samverka och organisera sig.125  

Trots Lindhagens positiva inställning till arbetet under kongressen så fanns det en fråga som 

hon ställde sig kritiskt till. Den handlade om att en del av kvinnorna menade att processen för 

att bli fullständiga medborgare inte skulle gå tillsammans med männen. Detta kan tydligt 

urskiljas när Lindhagen kommenterar den ungerska representanten Rosika Schwimmers 

uttalanden. Schwimmer menade att kvinnotidningen borde ha en avdelning där de på ett 

skämtsamt sätt skriver om mäns dumheter. Lindhagen menade att sådana åsikter som 

Schwimmer stod för inte var i linje med vad de andra kvinnorna inom kongressen ansåg.126 

Hon kommenterade Schwimmers uttalande: ”Detta var blott som ett uppsluppet råd från den 

alltid eldiga Rosika Schwimmer och behövde ej fagas som någon kongressorganisation mot 

män. Tvärtom, under kongressen har även sagt så mycket förstående om samarbete med 

männen”.127 Genom hennes kommentar kan det uppfattas som att Lindhagen ville att 

processen av införandet av kvinnors politiska rösträtt och att bli fullständiga medborgare ska 

ske tillsammans med männen.  

I en artikel som Anna Lindhagen skrev 1912, beskrivs att alla människor ansåg att det ska 

finnas ett samarbete mellan män och kvinnor. Lindhagen redogör i artikel för 

Widellutredningen, vars syfte var undersöka om eller hur samhället skulle förändras om 

kvinnor fick politisk rösträtt. Utredningens resultat visade bland annat att i de länder där 

kvinnlig rösträtt införts, rådde samma livsförhållanden som innan. Den visade även att 

partifördelningen i Sverige skulle vara ungefär detsamma som innan kvinnor hade rösträtt. 
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Utredningen påstod att när Australien införde rösträtt för kvinnor, så ökade befolkningens 

alkoholförbrukning. Kopplingen till att om kvinnor fick rösträtt skulle bidra till något 

negativt, ställde Lindhagen sig kritisk gentemot. Genom Lindhagens kritiska inställning till 

resultatet, kan uppfattats som att hon menade att författaren till undersökningen ansåg 

processen om att skapa ett bättre samhälle inte skulle ske tillsammans med kvinnorna och att 

kvinnorna enbart skulle ha ett negativt inflytande i samhället.128  

8.4. Kriget och freden 
Anna Lindhagens artiklar i frågan Kriget och freden sträcker sig mellan 1914-1916. De 

områden som Lindhagen berör är: unionsupplösningen mellan Sverige och Norge samt första 

världskriget med dess konsekvenser.129  

8.4.1. Fredsmonumentet  

År 1914 ville Sverige och Norge bygga ett fredsmonoment för att belysa vikten av att de har 

haft fred i 100 år och att de lyckades stå emot ett krigsutbrott när unionsupplösningen 

inträffade 1905. Byggandet av monumentet använde Anna Lindhagen som en metod för att 

kunna skapa en fredstanke hos ländernas medborgare. I artikeln beskriver Lindhagen att 

monumentet ska bidra till att det skapas en värdegrund som består av att alla ska ha en vänlig 

och fredlig ton och genom detta kunna bevara freden. Genom att framföra tanken om fred 

vädjar hon i artikeln till de socialdemokratiska kvinnorna att skänka pengar till byggandet av 

fredsmonumentet. Lindhagen menar att om de socialdemokratiska kvinnorna skänker pengar, 

kommer det visa att dessa kvinnor står för att bibehålla freden och har en förståelse för 

befolkningar i andra länder.130 Lindhagen skriver: ”Just en sådan insamling skall visa, att vi 

svenska kvinnor vilja vara med och icke vilja stå utanför då det gäller honnör för fred och 

förståelse mellan folken”.131 Av artikeln får jag uppfattningen att Anna Lindhagen redan 

innan första världskriget hade en vilja om att bevara freden och att hon använde byggandet av 

fredsmonumentet som en väg att nå ut med sitt budskap till medborgarna.132 

8.4.2. Medkänsla  

Anna Lindhagen visar genom sina artiklar att hon hade en medkänsla för och ett hopp om att 

kunna hjälp människor i de krigsdrabbade länderna. Hennes medkänsla samt fredliga tanke 

beskriver hon i sin första artikel efter krigsutbrottet 1914. I samband med att kriget startade, 
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bröts socialdemokraternas andra international samman. Konsekvenserna blev en stor nedgång 

för det socialdemokratiska partiet. Trots nedgången visade Lindhagen i artikeln sin vilja att 

skapa fred och samtidigt vädjade hon till de tyska socialdemokraterna att sätta stopp för 

kriget. Hon uttrycker detta: ”Den enda som nu skulle imponerat: att tyska medlemmar av 

internationalen gjort halt vid belgiska och franska gränsen och vägrat föra anfalls – och 

förintelsekrig mot neutral stat och mot franska republiken”.133 I artikeln visar även Lindhagen 

hur hon vill sprida sin fredliga tanke till andra människor och uttrycker sin besvikelse över att 

inte den andra internationalen hade uppfyllt detta syfte genom att ställa frågan: ”Skall 

internationalen /…/ kunna försvara rättens och människokärlekens fodringar eller skall 

mänskligheten förtrampas under maktens järnhäl?”134    

Den artikel som tydligast visar Anna Lindhagens vilja om att hjälpa människor som lider är 

när hon beskriver hur Sverige agerade när den belgiska befolkningen behövde deras hjälp. 

Belgien hade till en början haft en neutral roll i kriget, men bland annat på grund av landets 

geografiska position blev de 1914 inblandade i första världskriget. Tyskland ockuperade 

landet och delar av den belgiska befolkningen blev svårt drabbade.135 I artikeln redogör 

Lindhagen för att det har kommit ett regeringsförslag i Sverige om att hjälpa den utsatta 

belgiska befolkningen med förnödenheter. Förslaget stötte på stort motstånd på grund av att 

vissa människor ansåg att om Sverige hade hjälpt Belgien skulle de ha blivit påverkade 

negativt och genom deras neutrala roll skulle de själva bli indragna i kriget. På grund av det 

stora motståndet blev förslaget aldrig realiserat. Lindhagen uttrycker sin medkänsla för den 

belgiska befolkningen genom att ställa sig kritisk till att förslaget avslogs. Hon skriver: ”Där 

skall möta avslag med en förvånad motfråga: Alla äro de lika olyckliga, varför skola vi då 

icke också hjälpa tyskarna, österrikarna, fransmännen, ryssarna – ja kanske t.o.m. det 

engelska ”krämarfolket” ”.136  

Lindhagen menade att den svenska befolkningens inställningen för den lidande befolkningen i 

Belgien var delad. Där hon ansåg att människorna inom arbetarhemmen hade medkänsla 

medan den borgliga kretsen inte kände desamma. Trots uppdelningen ville Lindhagen skildra 

att Sverige måste visa att det fanns andra länder än de allierade som hade en medkänsla för 

den belgiska befolkningens situation. För att kunna förmedla detta vädjar hon i artikeln till 

kvinnoklubbarna att skänka pengar till den Belgiska befolkningen, för att på så sätt visa att 
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även Sverige ville hjälpa till. Genom artikeln visar Lindhagen sin medkänsla för den belgiska 

befolkningen och hur hon vill hjälpa dem. Hennes ställningstagande om Belgienfrågan gick 

därmed emot Tysklands hållning som valt att ockupera Belgien. Genom detta visades prov på 

att hennes medkänsla för den belgiska befolkningen bygger på humanitära grunder och inte på 

politiska grunder. Hennes humanitära ståndpunkt om att hjälpa de människor som behöver 

hjälp går i artikeln före hennes politiska intresse.137               

Anna Lindhagen förmedlade sin medkänsla för människorna i de krigsdrabbade länderna även 

i sitt tal under kvinnokongressen i Haag 1915. Det som förmedlades i talet skrev hon även ned 

i en artikel. I artikeln menar Lindhagen, att när ett land bestämmer sig i fall de ska anfalla 

eller försvara mot ett anfall, finns det enligt henne ingen möjlighet att kunna fatta ett felaktigt 

beslut. De länder som väljer alternativet krig anser Lindhagen inte har någon medkänsla, på 

grund av att de inte förstår vilka konsekvenser deras beslut kan bidra till. I artikeln vill hon 

tacka de människor som vågar ställa sig emot kriget samt har en vilja att hjälpa de människor 

som lider.138 Lindhagen skriver:  

Nu är icke ögonblicket kommet för att tiga utan för att tala. Det tyckes mig att de bästa 

människorna i denna förfärliga epok äro de, som icke kunnat uthärda utan förlorat sitt förstånd 

samt de få, som försökt protestera, och de, utanför de stridande linjer, som förbereda opinionen 

mot annektering av land och för redan erövrade länders återgivande till frihet.139  

Ett annat exempel när Anna Lindhagen framför sin förhoppning om att fler människor ska 

skapa sig en medkänsla, är när hon i en av sina artiklar jämför kriget med ”dödens blomma”. 

”Dödens blomma” är enligt henne all sorg och alla de människoliv som har skördats på grund 

av kriget. Av artikeln framkommer Lindhagens vilja att hjälpa de som lider på grund av kriget 

genom att hon belyser att det trots mörkret finns ett ljus. Ljuset är enligt henne de människor 

som tror på rättvisa och har en vilja att överleva. Hon menar att de människor som har ljus 

måste sprida det vidare till fler och på så sätt kommer flera människor att få modet att kunna 

skapa sig någon form av hopp om krigets slut.140  

8.4.3. Fredstanke  

Av Anna Lindhagens artiklar framgår det att hon anser att den enda vägen att få ett avslut på 

kriget är genom fred. Hennes glädje över att fler människor börjar förstå att den fredliga 

vägen är den rätta beskriver hon 1915. Lindhagen redogör för att människor vars länder var 

inblandade i kriget började nu att se freden som det enda alternativet för att kunna överleva. 
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Dessa människor värnar och önskar nu fred, likt Lindhagen. Hon uttrycker sin glädje genom 

att skriva: ”/…/ så är det ju likväl en tröst, om än så ringa att det finnes folk självständiga nog 

att våga yrka på fred”.141  

Vidare i artikeln redogör Lindhagen för en kvinnokonferens som var i Haag mellan 7-10 april 

1915. Kvinnorna som medverkade i konferensen ansåg att den enda vägen för att kunna 

avsluta kriget var genom att det skulle skapas fred på lika villkor. För att kunna realisera deras 

fredstankar kom de under konferensen fram till att kvinnorna i de neutrala länderna, skulle 

uppmana sin regering till att inleda fredsförhandlingar. Trots att Lindhagen eftersträvade fred, 

likt de andra kvinnorna under kongressen, så uttryckte hon till viss del en tvekan över om att 

deras arbete skulle kunna påverka: ”För närvarande kan man visserligen icke märka några 

synliga resultat av denna kvinnornas djärva företagsamhet, men när fredsslutet kommer på 

allvar före, kan det vara mycket möjligt att deras insatser dock gjort något till att få det 

dithän”.142 Det tvivel som Lindhagen hade handlade främst om att hon inte ville skapa fred på 

vilka premisser som helst, utan att det skulle ske genom ett krigsstopp så att inte fler 

människor skulle komma till skada. Lindhagen ansåg att om fred skulle inträffa var den 

tvungen att ske på rättvisa grunder.143  

Anna Lindhagen redogör 1916, att motståndet att skapa fred inte enbart fanns hos 

befolkningen utan även hos länders regeringar. I artikeln uttrycker hon sin glädje över att 

folket nu börjar inse att freden är den enda vägen. Hon menar att motståndet till fred nu fanns 

från regeringarna. Lindhagen anser att det finns två vägar att uppnå fred, antingen genom att 

de krigförande makterna förgör varandra eller genom opinionens inflytande. Opinionen består 

av de människor som strävar efter att skapa fred och det var den vägen Lindhagen ville att 

processen skulle ske. För att detta ska kunna lyckas trycker hon att alla kan bidra på något sätt 

och även människorna i de neurala länderna.144 Lindhagen skriver: ”Vi kunna även i vår mån 

stödja denna beundransvärda och trots allt hoppfulla kamp inom de krigförande länderna.”145  

Liknade resonemang för Anna Lindhagen i sin artikel från oktober 1916. I artikeln beskriver 

Lindhagen att den svenska befolkningen vill ha en neutral roll i kriget för att de vill bevara ett 

rent samvete. Hon menar att de människor som har ett sådant ideal är den ansvarsfulla delen 

av befolkningen. Jag kan urskilja av artikeln att Lindhagen menar att dessa människor är 

                                                           
141 Morgonbris, 1916, nr:1, s.6.  
142 Morgonbris, 1916, nr:1, s.6. 
143 Morgonbris, 1916, nr:1, s.6.  
144 Morgonbris, 1916, nr:2, s.1-2.  
145 Morgonbris, 1916, nr:2, s.2. 



35 
 

ansvarfulla på grund av de inte vill att andra människor ska komma till skada. Motståndet 

finns enligt henne nu inom regeringen på grund av att de anser att befolkningen inte ska få 

diskutera krigsfrågan fritt under slutna sammankomster. Lindhagen går helt emot regeringen 

och menar att alla människor har rätten att fritt uttrycka sina åsikter.146  

8.5. Kultur och natur 
Anna Lindhagen har skrivit 3 artiklar som kan kopplas med frågan Kultur och natur och dessa 

skrevs mellan 1912 och 1913. Artiklarna är kopplade till specifika situationer, händelser eller 

framställningar. Lindhagen behandlar till viss del både natur och kultur i alla artiklarna men 

utifrån olika perspektiv.147  

8.5.1. Konst och känsla     

Under sommaren 1912 hade Konstnärsförbundet en utställning i Stockholm. Anna Lindhagen 

besökte utställningen och skrev sina tankar ifrån vistelsen i en artikel. I artikeln förmedlar 

Lindhagen en koppling mellan konstverk, naturen och känslor. Lindhagen såg naturen genom 

konsten som hon betraktade under utställningen. Naturen gestaltar hon sedan med olika 

känslor. Ett exempel på detta var när hon skildrade den kala naturen i ett konstverk som 

föreställer Kirunas kyrka. Genom den kala miljön menade Lindhagen att konstverket 

förmedlade känslan av andlighet. Även när hon som betraktade ett konstverk som föreställde 

den grönskande naturen, fick tavlan egenskaper. Dessa egenskaper beskriver Lindhagen: ”Det 

är verklig sommargrönska, bara lugn, vilande grönska/…/”. 148 Lindhagen konstaterade i sin 

artikel att alla konstnärer som ställde ut sina verk på utställningen var män och hon trycker på 

hur betydelsefullt deras arbete var. Hon beskriver att konstnärernas arbete att skapa verken 

var betydelsefullt genom att skriva: ”De synas mig symboliska. De äro primitiva och uttrycka 

människans känslor”.149    

8.5.2. Idrott och kroppskultur 

En betydelsefull händelse enligt Anna Lindhagen var när olympiska spelen ägde rum i 

Stockholm 1912. Lindhagen valde i sin artikel att likställa spelen med en kroppskulturfest. 

Lindhagen hade positiv inställning gentemot spelen och menade att idrottarna genom detta 

fick tillfälle att visa sin styrka, uthållighet samt smidighet. Vilket det socialdemokratiska 

partiet inte skulle ha ansett att tävlingsidrott handlade om. Trots att Lindhagen ansåg att det 

var givande med det tävlande momentet så menade hon även att kroppsrörelser uttrycker en 
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form av njutning. Det var genom sin inställning till kroppsrörelserna som hon ansåg att 

olympiska spelen var en kroppskulturfest.150 Lindhagen uttrycker sin åsikt kring 

kroppsrörelsen som sker under tävlingen genom att skriva:        

Det goda i att människor fullt ut och med entusiasm kunna njuta och hava nytta av alla sorts 

kroppsrörelser i och för sig förhindrar icke att det bör finnas en särskild skara, som driver på 

mänsklighetens sinne för denna idrott, genom att underkasta sig den intensiva ansträngning som 

ligger i tävlan.151   

Det framgår av artikeln att Lindhagen betraktade idrott som något utövarna ska utföra för sig 

själva och att själva tävlingen inte har någon speciell betydelse mer än att den bygger upp en 

demokratisk grund. Trots sin åsikt kring tävlingen redogör hon för att en del länder som 

deltog i spelen betraktade det som en möjlighet till att använda det som en politisk kamp. 

Dessa länder ansåg att de genom tävlingen fick tillfälle att visa att just deras land är det 

starkaste och genom det har störst kroppskultur. Lindhagen ansåg att de länder som använde 

tävlingen utifrån detta syfte inte betraktade spelen ur en demokratisk mening samt inte såg 

njutningen av kroppsrörelserna.152 Hon visar sin glädje i artikeln för att Sverige inte är ett av 

dessa länder, genom att skriva: ”Och måtte i vårt land avläggare därav – av högt intresse för 

kroppskultur och idrott /…/ ”.153  

8.5.3. Naturskydd  

Anna Lindhagens vårdande ideal för naturen beskriver hon tydligt i sin artikel 1913. I artikeln 

förmedlar hon att den viktigaste kulturuppgiften är att skydda den svenska naturen. Denna 

uppgift anser Lindhagen att både den enskilda människan men även olika politiska partier ska 

arbeta för. Hon vill uppmana alla att de måste ta till vara på naturens rikedomar och inte låta 

de växande industrierna att ta över. Hur Lindhagen vill skydda den svenska naturen beskriver 

hon genom att skriva: ”Det måste därför för ett land såsom Sverge vara en plikt att tid avsätta 

vissa delar av sin vildmark undan förstörelse, så att även kommande släkten skola få den 

oberörda naturens skatter sparade åt sig”.154 Hon är medveten om att staten har avsatt nio 

delar av den svenska skogen till att representera naturparker. Trots att Sverige har en viss 

förståelse för naturen genom skapandet av naturparkerna, så menar hon att det inte är 

tillräckligt för vad de skulle kunna uträtta. Den enskilda människans ansvar för naturen menar 

hon att det ska ske genom att de utför fridlysningsansökningar om de finner ett ovanligt 
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naturföremål.155 Trots detta menar Lindhagen att den enskilda människans viktigaste uppdrag 

är att:  

Men allmänhetens möjlighet till verksamhet för naturskyddet inskränker sig sannerligen ej till att 

finna ut naturföremål lämpade för fridlysningsansökningar. Det är ett arbete, som oupphörligt kan 

taga vår uppmärksamhet i anspråk. Vår natur är nämligen värd en fridlysning i annan bemärkelse 

än sedd från vetenskaplig ståndpunkt – nämligen från snygghets- och skönhetssynpunkt.156      

Lindhagen uppmanar dessutom politikerna ta sitt ansvar över naturen att framhålla denna 

enligt henne viktiga fråga, så att alla tillsammans ska kunna arbeta för bibehålla en fin natur. 

Lindhagens ideal om att bevara naturen visas när hon skriver: ”Även om vi vinna alla de 

tänkbara sociala förändringar vi kämpa för, så att vi verkligen finge ett nytt samhälle utan 

fattigdom, så skulle vi likväl vara fattiga om vi ej vetat att bevara naturens rikedom”.157  

8.5.4. Sammanfattning   

Artiklarna visar att Anna Lindhagen uppfattade natur och kultur som en enhet och som inte 

kan separeras. Hon menar att de inte kan kopplas till ett specifikt kön utan att alla människor 

kan representera både natur respektive kultur. Ett exempel på detta är när hon i sin artikel 

menar att skydda naturen är en kulturuppgift och att alla människor har detta ansvar. Av 

Lindhagens artikel ifrån konstutställningen visar hon sin åsikt om att det finns en förbindelse 

mellan natur och känslor. Medan i artikeln från olympiska spelen utrycker hon den 

kopplingen hon ser mellan kultur och kroppsrörelser.158    

9. Slutdiskussion  
Under Anna Lindhagens tid som redaktör för Morgonbris skrev hon om fem specifika 

samhällsfrågor i sina artiklar: Arbetarfrågan, Barn och föräldrar, Kvinnors politiska rösträtt, 

Kriget och freden samt Kultur och natur.159  

Lindhagens val av samhällsfrågor ändrades till viss del under hennes tid som redaktör. Den 

frågan som hon har skrivit om och diskuterat kring under alla åren är Barn och föräldrar. Det 

är även inom denna fråga som hon har spenderat mest energi och engagemang i. Det finns två 

frågor som hon kontinuerligt har skrivit om, antingen i början eller i slutet av sin tid som 

redaktör. Den frågan som Lindhagen endast skrev om under sina två första år, 1911-1912, är 

Kvinnors politiska rösträtt, medan den som hon skrev under sina tre sista år, 1914-1916, är 

Kriget och freden. Det finns två samhällsfrågor som Lindhagen valde beröra när det uppstod 
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betydelsefull händelse eller samhällsförändring som var enligt henne värd att beröra i en 

artikel. En av dessa är Arbetarfrågan, som Lindhagen skrev om till störst del under 1911, men 

även åren 1912, 1913 och 1915. Den andra frågan är Kultur och natur, som hon skriver om 

1912 och 1913. Varför jag anser att dessa inte kan benämnas som kontinuerliga beror på att 

det som artiklarna berör är kopplade med händelser eller samhällsförändringar som uppstår 

just i sin samtid samt att artiklarna inte följer något tydligt mönster.  

Mitt resultat visar att Anna Lindhagen följer en röd tråd kontinuerligt genom Barn och 

föräldrafrågan, men att de andra samhällsfrågorna förändrades under perioden 1911-1916. 

Resultatet kan efterliknas med Selma Osmancivcs undersökning. Osmancivc konstaterade i 

sitt resultat att tidningen Morgonbris hade en röd tråd trots att den till viss del bytte fokus 

under olika decennier160. Genom mitt resultat kan jag dra slutsatsen att Lindhagen följde 

samma mönster som Morgonbris. Detta genom att hon följde en röd tråd i samhällsfrågan 

Barn och föräldrar, men att hon samtidigt var engagerade i andra frågor. 

9.1. Arbetarfrågan 
Anna Lindhagen hade en vilja att föra ett kollektivt arbete för att på så sätt kunna skapa ett 

bättre samhälle. Trots att Lindhagen till stor del kopplar arbetet med kvinnorna kan det 

urskiljas att hon ville att alla ska arbeta. I artiklarna diskuterar hon motståndet som kvinnorna 

mötte inom arbetsmarknaden, både från männen men även av samhället. Det övergripande 

budskapet Lindhagen förmedlar är att om samhället ska kunna lyckas skapa ett kollektivt 

arbete inom arbetsmarknaden, så måste det skapas bättre förutsättningar och villkor för 

kvinnorna. Om jag jämför mitt resultat med vad Yvonne Hirdman skrev om finns det vissa 

likheter. Hirdman menar att kvinnan under det tidiga 1900-talet försökt ta sig in på 

arbetsmarknaden och trots deras vilja blev de ständigt påminda om deras förpliktelser i 

hemmet161. Det som Hirdman konstaterar kan urskiljas när Lindhagen skriver om de problem 

som kvinnorna mötte på arbetsmarknaden. Varför kvinnorna inte fick hjälp skulle kunna bero 

på att delar av samhället inte ville ha dem inom arbetsmarknaden. Genom kvinnornas svaga 

förutsättningar i arbetsmarknaden skulle flera istället välja hemmet och på så sätt skulle 

männen vara ensamma på denna arena.  

Av Anna Lindhagens ställningstagande inom Arbetarfrågan, så följde hon till viss del den 

rådande genusstrukturen som verkade under hennes samtid. När Lindhagen argumenterade för 

att kvinnan skulle få mer rättigheter inom något som betraktades som mannens arena, 
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arbetsmarknaden, så gick hon istället emot de rådande genussystemet till viss del. Detta för att 

Lindhagen inte höll isär kvinnors respektive männens områden och av detta skulle det enligt 

Hirdmans teori till viss del ha inträffat en rubbning inom det rådande genuskontraktet. 

Rubbningen sker för att hon berör området arbetsmarknaden vilket ansågs under hennes 

samtid som mannens arena. Av Lindhagens argument kring frågan skulle det enligt Hirdmans 

teori kunnat skapas en konflikt i gråzonen. 

9.2. Barn och föräldrar          
Undersökningen visar att Anna Lindhagen hade en vilja att skapa bättre förutsättningar för 

ensamstående mödrar och deras barn. Lindhagen förmedlar detta genom att driva frågan om 

fädernas skyldighet att betala underhållsbidrag och att hon genomgående har en kritisk 

inställning kring hur det svenska samhället hanterade livssituationen för de ensamstående 

mödrarna. Hon förmedlar även sin vilja genom att själv komma med förslag på olika 

ekonomiska system samt kommenterar de regeringsförslag som läggs fram mellan 1911-1916. 

När hon granskar förslagen ser hon alltid till vad som skulle vara mest gynnsamt för de 

ensamstående mödrarna och deras barn. Om man jämför min undersökning med Christina 

Carlssons resultat finns de vissa olikheter. Carlsson menar att det socialdemokratiska partiet 

under tidigt 1900-tal arbetade med frågor som till viss del skapade en ojämn 

könsrollsfördelning 162. Lindhagen var socialdemokrat men trots detta höll hon inte med om 

det som Carlsson menade att det socialdemokratiska partiet ansåg. Enligt Carlsson ansåg det 

socialdemokratiska paritet att det var kvinnor som skulle ta hand om barnen medan denna 

undersökning tyder på att Lindhagen inte var av samma åsikt, utan att hon menade att fadern 

hade lika mycket ansvar som modern. Genom att jämföra mitt resultat med Carlssons resultat, 

kan jag konstatera att Lindhagen inte helt stod för vad det socialdemokratiska partiet ansåg 

om fäders och mödrars ansvar gentemot sina barn.  

På grund av att Anna Lindhagen stod för barnens rättigheter så överensstämmer detta med det 

genusstruktur som fanns under hennes samtid, om att en kvinna/moder hade det yttersta 

ansvaret över barnen. Utifrån Hirdmans teori skulle det dock kunnat uppstå en risk för en 

konflikt i gråzonen när Lindhagen använde de rådande genuskontraktet inom 

föräldrarollsuppdelningen för att trycka på fädernas ansvar gentemot sina barn. Det som 

Lindhagen skriver om fädernas ansvar anser jag enbart skapar en rubbning och att det inte 

                                                           
162 Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik, 1986, s.272-277. 
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skulle bidra till en konflikt utifrån Hirdmans teori. Detta på grund av att Lindhagen hela tiden 

ser till vad som skulle kunna skapa mest gynnsamma förutsättningar för barnen.   

9.3. Kvinnors politiska rösträtt 
Anna Lindhagen stod för att kvinnor ska få politisk rösträtt samt att om detta ska kunna 

realiseras så måste det utföras genom ett samarbete mellan kvinnoorganisationerna och det 

socialdemokratiska partiet. Även om hon vill skapa detta samarbete, anser hon att 

kvinnoorganisationerna till viss del använde sig av en felaktig metod i deras arbete. 

Lindhagens ståndpunkt var vidare att arbetet för att uppnå kvinnlig politisk rösträtt ske 

tillsammans med männen, eftersom att det är dem tillsammans ska styra samhället. Om man 

ställer Lindhagens ställningstagande gällande frågan mot vad Josefin Rönnbäck konstaterade i 

sin avhandling så kan det urskiljas en del likheter. Rönnbäck menar att genom införandet av 

kvinnors politiska rösträtt skulle männen förlora deras politiska position samt att män och 

kvinnor skulle få mer jämlik relation163. Detta stämmer till viss del med Lindhagens åsikt om 

att kvinnors poliska rösträtt skulle bidra till att det skapas en mer jämlik relation mellan 

könen. Lindhagen menar att männen inte skulle förlora sin politiska position utan att de 

istället skulle behöva dela den med kvinnorna, vilket som hon inte såg som ett hinder för 

männen utan som en möjlighet. 

Anna Lindhagens åsikter om kvinnors politiska rösträtt överensstämde med den genusstruktur 

som verkade under hennes samtid. Lindhagen gick inte emot genussystemets logiker, utan 

ställde kvinnan hela tiden i relation till mannen. Det kan dock uppfattas anmärkningsvärt att 

Lindhagen ville införa kvinnlig politisk rösträtt, på grund av att detta ansågs vara mannens 

ansvarsområde. Men genom att hon inte valde att gå emot det manliga könet utan ser det som 

ett samspel, så anser jag utifrån Hirdmans teori att hon inte skulle hamnat i en konflikt i 

gråzonen.    

9.4. Kriget och freden 
Anna Lindhagen hade en strävan efter att skapa fred och på så sätt hjälpa de människor som 

var drabbade i de krigshärjade länderna. Artiklarna visar även Lindhagens frustration över de 

människor och regeringar som inte förstod betydelsen av att finnas till hands för de människor 

som behövde hjälp. Lindhagen för hela tiden sina argument med en humanitär grund till 

förmån för sin politiska ståndpunkt. Hennes argument bygger på hennes ideal för medkänsla 

och hur hon på ett givande sätt skulle kunna föra ståndpunkten vidare. Resultatet visar att 

                                                           
163 Rönnbäck, Politikens genusgränser, 2004, s.243-246. 
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Lindhagen hade sitt ideal redan innan första världskriget bröt ut 1914 och enda fram till sin 

sista artikel. Om Anna Lindhagens ställningstagande jämförs med vad Irene Andersson visar i 

sin avhandling, så överensstämmer dessa väl. Likt vad Lindhagen förmedlar i sina artiklar 

visar Anderssons resultat att kvinnorna ansåg att den enda vägen i kriget var att uppnå fred. 

Varför kvinnor skulle arbeta för fred menar Andersson berodde på att de hade ansvaret över 

den kommande generationen (barnen), medan Lindhagen ansåg att det skulle ske för att 

människor inte skulle behöva lida164.  

Genom Anna Lindhagens fredliga och medmänskliga inställning så förde hon argument som 

var i linje med det genuskontrakt som verkade för en kvinna under hennes samtid. Det enda 

område som skulle kunna påverka detta är när hon kritiserar regeringens beslut samt hur de 

arbetade med krigsfrågan. Dock berör hon inte detta kontinuerligt utan det förekommer 

slumpmässigt och således anser jag att det inte skulle påverka till den grad så att det utifrån 

Hirdmans teori skulle skapats en konflikt i gråzonen.       

9.5. Kultur och natur 
Anna Lindhagen betraktade kultur och natur som en enhet, vilket enligt henne inte kan 

separeras. Detta beskriver Lindhagen till exempel när hon ser skyddandet av naturen som en 

kulturuppgift. Lindhagen kopplar inte något specifikt kön till varken natur eller kultur utan ser 

dessa ur ett övergripande ideal. Hon bedömer till exempel uppdraget att skydda naturen ligger 

hos alla individer och är inte kopplat till något kön. Lindhagen kopplar istället naturen till 

något som kan relateras till olika känslor. Kultur ser hon däremot både representeras genom 

naturen och kroppsrörelser. Av artiklarna kan det konstateras att Lindhagen värnade naturen 

väldigt högt och lyfter detta högre än det kulturella arbetet. Angående Lindhagens ståndpunkt 

kring natur respektive kultur jämförs med det Ronny Ambjörnsson beskriver om Ellen Keys 

tankar kring området kan jag urskilja vissa likheter. Key ansåg att en kvinna som stod för det 

gröna/naturen sågs som ”skön” och genom Lindhagens ideal om att skydda naturen skulle hon 

passa in i den beskrivningen165. Det som Key betraktade som kultur är konst och hon menar 

att om en individ kan tolka dessa under ytan kommer den kunna se dess känslor166. Lindhagen 

berör konstverk i sina artiklar och skildrar dessa i likhet med Key. Hon menar att verken 

representerar känslor och enligt Key har Lindhagen då skapat sig sin egen tolkningsram.     

                                                           
164 Andersson, Kvinnor mot krig, 2001, s.16. 
165 Ambjörnsson, Ellen Key, 2012, s.440-445. 
166 Ambjörnsson, Ellen Key, 2012, s.363-365. 
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Anna Lindhagen betraktade utifrån sina artiklar kultur samt natur som en enhet och gjorde 

ingen skillnad mellan att det ena skulle representerar manligt respektive kvinnligt. Lindhagen 

drar utifrån detta inte ett liknade resonemang som Hirdman utför baserat på att kultur skulle 

tillhöra mannen medan natur skulle kopplas med kvinnan. Däremot skulle Lindhagens starka 

värdering kring natur och den känsla som den tillbringar kunnat ses som ”typiskt kvinnligt” 

för hennes tid utifrån såsom Hirdman diskuterar natur respektive kultur i genussammanhang. 

Genom att Lindhagen inte överensstämmer med de genusstrukturer som verkade under hennes 

samtid kring kultur respektive natur, så skulle hon utifrån Hirdmans teori skapat en konflikt i 

gråzonen.      

9.6. Slutsats och vidare forskning 
De samhällsfrågor som Anna Lindhagen skrev om samt hur hon behandlade dessa visar att 

hon arbetade för det vi idag skulle betrakta som jämställdhetsfrågor. Detta på grund av att 

Lindhagen förde resonemang där hon aningen stod upp för kvinnorna eller för de individer 

som levde under svåra levnadsvillkor. Ifall Lindhagens val av frågor jämförs med vad Sara 

Albornoz kom fram till, om hur socialdemokratisk kvinna arbetade, finns det vissa likheter. 

Albornozs resultat visade att de socialdemokratiska kvinnorna kämpade för både social- och 

politiska rättigheter, som Lindhagen gjorde i sina artiklar167. Samtidigt visar mitt resultat att 

Lindhagen förde en ideologi som vi idag skulle kunna se som en strävade för mänskliga 

rättigheter. Genom att hon förde en tydlig ideologi kontinuerligt i sina artiklar, så finns det 

likheter med vad Eva Ekstrand konstaterade om Morgonbris. Ekstrands menar att Morgonbris 

förde en enad ideologi och genom mitt resultat kan jag konstatera att även Lindhagen gjorde 

detta genom sina artiklar.168 

Av mitt resultat kan slutsatsen dras att det som Anna Lindhagen argument inte helt 

överstämde med det rådande genuskontraktet som verkade under hennes samtid. Detta på 

grund av att hon inom vissa samhällsfrågor skulle utifrån Hirdmans teori rubba på 

genuskontraktet och vilket hade skapat konflikt i gråzonen. De samhällsfrågor där hon förde 

värderingarar som överensstämde med den genusstruktur som verkade under hennes samtid 

var inom Kvinnors politiska rösträtt och Kriget och freden. Inom dessa drev Lindhagen 

frågorna likt med hur en kvinna under deras samtid skulle göra. Medan inom Arbetarfrågan 

samt Barn och föräldrar förde Lindhagen argument som endast till en viss del överensstämde 

med det rådande genuskontraktet. Kultur och natur betraktade Lindhagen utifrån ett annat 

                                                           
167 http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:235712/FULLTEXT02, s.39-40. 
168 Ekstrand, Kaj Anderssons Morgonbris, 2007, s.218-220. 

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:235712/FULLTEXT02
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perspektiv än vad Hirdman beskriver i sin teori kring området. Om mitt resultat jämförs med 

vad Birgit Persson ansåg om Lindhagen, så överensstämmer inte dessa helt. Persson anser att 

Lindhagen representerade ett kvinnoideal medan mitt resultat visar att hon var detta till viss 

del men att hon inom visa samhällsfrågor gick emot vad idealet för en kvinna stod för169.  

Enligt undersökningens resultat kan Anna Lindhagen betraktas som en kvinna vars 

ståndpunkter kretsade kring att förbättra de mänskliga rättigheterna. Lindhagen vågade till 

viss del gå emot hur en kvinna skulle framföra sig i en del frågor men när hon utförde detta så 

skedde det på ett smidigt sätt och drog inte till sig speciellt mycket uppmärksamhet. För 

vidare studier i ämnet skulle det vara givande att undersöka flera ledande kvinnor som var 

skribenter i Morgonbris. För att på så sätt kunna jämföra om Lindhagen var ensam kring hur 

hon bemötte de samtida samhällsfrågorna eller om hennes åsikter var något som genomsyrade 

hela tidningen. Det skulle även vara givande att undersöka en kvinnlig skribents artiklar från 

en högertidning, för att kunna urskilja om Lindhagens politiska ställning påverkade henne i 

sitt ställningstagande kring de samhällsfrågor hon skrev om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Persson, Anna Lindhagen, 1990, s.228-230. 
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Bilaga 1 
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under världskriget”, februari ”Hopplöst eller hopp?” och oktober ”Hotet mot vår 

församlingsfrihet”. 

Kultur och natur - 1912: juni ”Sverige i konst” och augusti ”Olympiska spelen”. 1913: 

december ”Naturen behöver skyddas”.  

Artiklar som jag valde bort ifrån mitt urval 

1911: november ”Inför frågan om inrättandet av praktiska yrkesskolor i huvudstaden .1912: 

mars ”Omarbetning av moderskapsförsökringsförslaget synes nödvändig”, juni ”En veteran” 

och ”En kvinnosaks- och nykterhetkämpe” samt oktober ”En märklig dag”. 1913: november 

”Helga Wisbeck”. 1914: juni ”Camilla Nielsen” och juli ”Från besök vid andra nordiska 

kvinnosaksmötet i Köpenhamn den 10-11 juni”. 1915: april ” Från Norge”, juni ”Från 
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sammanträffande med partikamrater i Holland” och augusti ”Ett besök av tysk kvinnlig 

partikamrat”. 1916: december ”Nationalitetsbegreppet”.       

Skrivet av andra skribenter om Anna Lindhagen eller hon har skrivit med andra 

1911: maj ”Anna Lindhagen”.1915: februari ”Meddelande från centralstyrelsen”, mars ”En 

hälsning från svenska socialistiska kvinnor, till de krigförande länderna”, juni ”En kvinnornas 

fredssöndag” och november ”Giv till de nödlidande belgierna!”.  

  


