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1 Inledning 

1.1 Uppsatsens tematik 
 

[…]under samverkan av erfarna kvinnor och män verka för en sund och lugn 

utveckling av arbetet för kvinnans höjande i sedligt och intellektuellt såväl 

som i socialt och ekonomiskt hänseende. – Fredrika-Bremer-förbundet, 18841 

 

Citatet ovan är det mål som Fredrika-Bremer-förbundet (FBF) utgav sig för att vilja uppnå för 

den samtida och framtida kvinnan via grundandet av FBF. FBF grundades 1884 som ett 

praktiskt komplement till Tidskrift för hemmet som via de mediala kanalerna främjade 

kvinnosaken.2 Tidskrift för hemmets format och syfte överfördes till tidskriften Dagny som 

1914 bytte namn till Hertha – tillika källan i denna undersökning, alla tre tidskrifterna var och 

är en produkt av FBF för främjandet av kvinnosaken. Vid tidpunkten för grundandet av FBF 

var kvinnorörelsen borgerligt förankrad och lockade till sig borgerskapets kvinnor. Rösträtten 

var något som krävde sin kvinna och arbetarklassens kvinnor ansågs behöva uppfostras först 

för att göra sig förtjänta av politiskt inflytande via röstsedeln.3 Trendbrottet i början av 1900-

talet i kvinno- och rösträttsfrågan – till stor del p.g.a. ökande urbanisering – resulterade i 

grundandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Medlemmarna i 

LKPR representerade flertalet politiska ideologier och samhällsklasser, vilket i sin tur gjorde 

att fler kvinnor från fler samhällsklasser kom att inkorporeras i debatten kring jämställdhet.4  

 Även om merparten av medlemmarna i FBF, under tiden fram till och med 

införandet av kvinnlig rösträtt, tillhörde den borgerliga samhällsklassen har syftet med 

förbundet alltid varit att tjäna den så kallade kvinnosaken, d.v.s. att sträva efter jämställdhet 

mellan könen. FBF och dess representanter har sedan grundandet av förbundet fört en 

betydelsefull lobbyverksamhet i maktens korridorer. FBF har inverkat på den inhemska 

politiken samt indirekt inverkat på den internationella politiken via de internationella 

kvinnoförbund vars konvent och olika typer av träffar FBF:s representanter deltagit i.5 Det är 

FBF:s samhällsmässiga ställning och som initiativtagare samt debattör för ett mer jämställt 

samhälle som gör den av förbundet utgivna tidskriften Hertha till en bra källa i arbetet med att 

förstå den såväl dåtida kvinnorörelsen som rösträttsrörelsen. FBF och dess grundare Sophie 

Adlersparre (1823-1895) hämtade tidigt inspiration utomlands när Tidskrift för hemmet skulle 

startas, närmare bestämt Storbritannien och The English Woman’s Journal – en tidskrift 

utgiven i London mellan 1858 och 1864 som verkade för kvinnors rättigheter.6(Dahlström 

s.13) En internationell inverkan som via fortsatt uppdatering av det internationella läget och 

jämställdhetspolitiken i västvärlden fortfarande är närvarande och har ett inflytande på FBF 

även efter Adlersparres tid och i de tidiga utgivningarna av Hertha.         

                                                           
1 Dahlström, Britt. Kvinnohistoria, Idéer och Kamp – med exempel ur tidskriften Hertha. CKM Förlag: 

Stockholm, 2016. s. 19.  
2 FBF hemsida: historia. URL http://www.fredrikabremer.com/wp-content/uploads/2015/10/pdf-fbf-histora-

klar2.pdf s.2. (acc.170425). 
3 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars. Det svenska samhället 1720-2000: böndernas och arbetarnas tid. 2 

uppl. Studentlitteratur: Lund, 2006. s. 211. 
4 Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211. 
5 FBF: historia. s. 2. 
6 Dahlström 2016, s. 13. 

http://www.fredrikabremer.com/wp-content/uploads/2015/10/pdf-fbf-histora-klar2.pdf
http://www.fredrikabremer.com/wp-content/uploads/2015/10/pdf-fbf-histora-klar2.pdf
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 Att kvinnorörelsen under 1800- och 1900-talet var en isolerad och endast 

nationell samtida händelse är utifrån historisk fakta omöjligt att hävda, frågan är 

istället om/hur dessa samtida rörelser inspirerade varandra, om de utgjorde ett exempel i sitt 

agerande (agiterande) för att i olika hänseenden ta efter eller ta lärdom av. I den vetenskapliga 

artikeln International Norm Dynamics and Political Change används den kvinnliga 

rösträttsrörelsen för att beskriva diffusionen av normer och hur den kvinnliga rösträttsrörelsen 

i USA och västra Europa går igenom den livscykel som normen ingår i, d.v.s. från att vara en 

motstridig och icke accepterad åsikt till att bli en odiskutabel och en allmänt offentlig 

vedertagen sanning. De s.k. normentreprenörerna, beskrivna som ”agenter med starka 

föreställningar om vad som är lämpligt eller önskvärt beteende”7(Alldén 2009, min 

översättning), vill påverka den existerande normen i samhället. Normentreprenörerna är i 

denna undersökning representerade av de som deltar i kvinnorörelsen och rösträttsrörelsen – 

såväl på det internationella som på det nationella planet. Rösträttsrörelsen i form av en 

normentreprenör lyckades göra kvinnlig rösträtt till en allmänt offentlig och vedertagen 

sanning, en norm på ett internationellt plan, men hur?      

 Tidigare undersökningar har till stor del fokuserat på de nationella 

omständigheterna för kvinnorörelserna med en tillhörande omvärldsanalys. Generella mönster 

inom politiken och det ökade inflytandet i det offentliga för kvinnan på det nationella och det 

internationella planet har det analyserats och dragits slutsatser kring, men betydelsen av den 

internationella samverkan och den indirekta inverkan av andra nationers kvinnorörelser på 

den inhemska (i denna studie representerad av FBF) har tidigare inte legat till grund för en 

mer omfattande analys. En underökning med syftet att se till den svenska kvinnorörelsens syn 

på sin omvärld är därför en bra början till att skapa en bättre förståelse kring den 

transnationella rörelse som företog sig under tidigt 1900-tal för kvinnor i västra Europa och 

USA. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse kring vilken betydelse samtida kvinno- 

och rösträttsrörelser i västvärlden (framför allt USA och Västeuropa) hade för den svenska 

nationella kvinno- och rösträttsrörelsen. 

   

1.3 Frågeställning 

Vilka länder rapporterade FBF om under åren 1914–1916? 

Vilka länder framställdes som föredömen respektive jämlikar eller som sämre än Sverige?  

I vilken skala och på vilka sätt samverkade man med andra länder enligt tidskriften Hertha?  

Vad betydde den internationella samverkan för rösträttsrörelsens genomslagskraft i Sverige? 

                                                           
7 Alldén, Susanne. How do international norms travel?: Women’s political rights in Cambodia and Timor-Leste. 

Umeå universitet, 2009. s. 7. 
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2 Forskningsläge 
 

Syftet med idéhistorikern Ulrika Manns undersökning Den sanna frigörelsen är att via en 

kvalitativ hermeneutisk metod analysera textmaterial producerat av FBF – antingen i FBF 

olika tidskrifter eller såväl tryckt som otryckt föreningsmaterial8 – för att sedan kunna 

beskriva den s.k. frigörelseidén som låg till grund för FBF:s verksamhet samt den existerande 

ideologin inom förbundet. Med det syftet fokuseras det i undersökningen mindre på de av 

FBF:s praktiska antaganden som exempelvis olika möten och sammankomsters inverkan på 

FBF:s samtida ställning och i det stora perspektivet på kvinnorörelsen och/eller 

rösträttsrörelsen; det är istället en studie av FBF:s frigörelse-idé ”[…]tänkandet om hur, 

varför och i vilket syfte kvinnors underordning skulle upphävas[…]”9 som analyseras. Manns 

betraktar idén om den sanna frigörelsen som en politisk ideologi vilket placerar 

kvinnorörelsen i allmänhet och FBF i synnerhet i ett politiskt sammanhang.10 I 

undersökningen framgår det med vilka medel som de av FBF uppsatta mål skulle uppnås.11 

FBF:s mål samt de medel som föreslås och används för att uppnå målen är viktiga aspekter i 

min undersökning. Hur de av FBF förespråkade medlen för att uppnå mål och delmål 

påverkats av andra nationers kvinnorörelser kan inte besvaras utan kunskap om 

idéutvecklingen inom FBF; att jämföra de inom FBF samtida idéströmningarna, målen och 

handlingarna på nationellt plan med den internationella rapporteringen i Hertha är en del av 

den analysmetod som ligger till grund för att besvara frågorna i min underökning. Manns 

undersökning blir viktig i det avseendet att den tillför en ökad förståelse för FBF:s samtida 

nationella förfarande och ställning inom kvinnorörelsen, utan den kunskapen kan inte denna 

undersöknings syfte tillgodoses eller frågor besvaras.          

 Manns undersökning är avgränsad till grundandet av FBF 1884 t.o.m. 1921 då 

rösträtt för kvinnor och en ny giftermålsbalk träder i kraft, vilket gör att rösträttsrörelsen 

börjar avvecklas och de tidigare aktiva i kvinnorörelsen blir mer partipolitiskt involverade 

och/eller tas upp i bl.a. FBF. 1921 är året då den ”sanna frigörelsen” för kvinnan som FBF 

strävat efter – i vart fall på formellt plan – infinner sig.12 Analysen är uppdelad i fyra perioder 

och det är den sista perioden för analysen av åren 1912 t.o.m. 1921 som är intressant i relation 

till denna undersökning.13 Manns beskriver 1910-talet som en period inom FBF präglad av 

pragmatism i arbetet främjandes kvinnoemancipation och ett starkt växande husmodersideal, 

med kvinnan som ett komplement till mannen, i såväl det privata som det offentliga.14 Istället 

för den tidiga mer radikala individualistiska synen på kvinnan kom argumentationen under 

1910-talet av FBF att förespråka ett nischande av kvinnan, som innebar framhävandet av 

husmoderliga och framföra allt kvinnliga kvalitéer tillika mjuka egenskaper. En syn på genus 

där könen kompletterande varandra bidrar till samhällets väl som påbörjade sin etablering 

redan vid sekelskiftet inom kvinnorörelsen men fick ett tydligare uttryck i den av FBF 

                                                           
8 Manns, Ulrika. Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921. Stockholm/Stehag: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposium, 1997. s. 32. 
9 Manns 1997, s. 14. 
10 Manns 1997, s. 14f. 
11 Manns 1997, s. 15. 
12 Manns 1997, s. 193f. 
13 Manns 1997, s. 193-226. 
14 Manns 1997, s. 200 & 223. 



4 

 

förespråkade husmoderligheten.15 Synen på kvinnan som ett komplement betydde inte att det 

gjordes avkall på medborgerliga rättigheter. Husmoderligheten översattes till 

samhällsmoderlighet i det offentliga, med de kvinnliga attributen som gynnande samhället, 

vilket gjorde att kvinnan fick andra offentliga uppgifter men uppgifterna tillika kvinnans 

offentliga värde ansågs likställt med mannens.16  

 När Manns fokuserar på de interna striderna och den idémässiga utvecklingen 

inom FBF, försöker jag analysera den externa påverkan samt internationell samverkan och 

dess betydelse för FBF:s handlande i rösträttsfrågan. Manns redogörelse är väsentlig för att 

kunna förstå den i Hertha publicerade utrikesrapporteringen och omvärldsanalysen; mot 

bakgrunden av den i Manns undersökning skildrade samtida andan inom FBF analyseras 

texterna i Hertha.   

 I undersökningen Den Offentliga Kvinnan: Kampen för den kvinnliga 

rösträttens införande skildrat i Fredrika Bremer-förbundets tidningar Dagny och Hertha, 

1900 – 1919, skriven av Rebecca Tillgren och Sara Åman, redogör författarna för FBF:s 

tidskrifter Hertha och Dagnys argumentation kring kvinnlig rösträtt ur ett samtida 

samhällsmässigt genus perspektiv. Tillgren och Åman har använt sig av artiklar och texter i 

respektive tidskrift som tagit upp rösträttsfrågan på ett nationellt plan men utlandsrapportering 

har inte använts som källa. Det är den svenska kvinnan och hennes i samhället privata och 

offentliga position som är i fokus för undersökningen. Analysen mynnar ut i fyra teman som 

behandlas kronologiskt, där temat ”den internationella kvinnan” är mer relevant än de andra i 

förhållandet till denna undersökning, vilket förstås är ett tema som skulle fått en större 

betydelse och omfång om utlandsrapporteringen inkluderats; samtidigt är det ett bevis för att 

när den nationella kvinnans offentliga status argumenteras för är det vanligt förekommande 

med jämförelser med andra nationers kvinnorörelser och de rättigheter som innehas av 

respektive nations kvinnor. Tillgren och Åman kommer fram till många intressanta och för 

denna undersökning relevanta slutsatser och iakttagelser, många av dem kan också 

identifieras i den av Manns gjorda avhandlingen med liknande syfte, men de två skiljer sig åt 

då Tillgren och Åmans fokus enbart ligger på den argumentation som behandlar rösträtt i 

tidskrifterna. Det av Manns identifierade och beskrivna husmorsideal och synen på respektive 

kön som kompletterande varandra i det offentliga är även för Tillman och Åman påtagligt i 

synen på respektive köns roller när den kvinnliga rösträtten skall argumenteras för i 

tidskrifterna. Många gånger är det en fråga om kvinnans kapacitet, om hon helt enkelt är 

värdig rösträtten, samtidigt som mannen är rädd för vad som komma skall vid införandet av 

kvinnlig rösträtt, bl.a. en påtaglig rädsla för hemmets väl då mannen indirekt görs – på ett 

generellt plan – okapabel till att värna om hemmet och ta sig an de sysslor som existerar där. 

Den internationella jämförelsen är – som nämnts ovan – befintlig men skral i det utvalda 

materialet för undersökningen. Det som framgår, enligt Tillgren och Åman, är att det är en 

selektiv och något missvisande beskrivning av situationen i utlandet för att gynna det egna 

syftet.17 Tillgren och Åman menar på att oron bland svenska män för vad som komma skulle 

                                                           
15 Manns 1997, s. 193. 
16 Manns 1997, s. 210f. 
17 Tillgren, Rebecca och Åman, Sara. ”Den Offentliga Kvinnan: Kampen för den kvinnliga rösträttens införande 

skildrat i Fredrika Bremer-förbundets tidningar Dagny och Hertha, 1900 – 1919”, opublicerat examensarbete, 

Linköpings universitet, 2013. s.42. 
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om kvinnan fick mer plats i det offentliga var något som de engelska männen också gav 

uttryck för, men när det i tidskriften gjordes jämförelser med England var det en mer 

skönmålad bild som gavs av situationen, för att på så vis inte legitimera de svenska männens 

oro.18 

 Richard J. Evans har i sin studie Kvinnorörelsens historia: i Europa, USA, 

Australien och Nya Zeeland 1840-1920 studerat kvinnorörelsers framväxt på det nationella 

planet och redogör för respektive nations kvinnorörelses samhällsmässiga förutsättningar 

under perioden som studien ägnar sig åt. Det är såväl en kontextuell beskrivning av 

kvinnorörelsen samtid som det är en historisk kronologisk redogörelse för utvecklingen på det 

nationella planet. Evans ser hos de mer lyckosamma kvinnorörelserna – lyckosamma i den 

meningen att rörelsen resulterade i reformer gynnsamma för kvinnans offentliga inflytande 

och status – gemensamma drag i de för nationen politiska, religiösa och ideologiska 

förutsättningarna. De nationer med ett starkt liberalt politiskt inflytande, protestantisk 

statsreligion samt en kapitalistisk samhällsideologi var gynnsamma för kvinnorörelsen och de 

reformer vars avsikt var att bidra till ett mer jämställt samhälle.19 Evans tar också upp den 

internationella organiseringen av kvinnorörelsen och beskriver International Woman Suffrage 

Alliance (IWSA) som den mest betydelsefulla under 1900-talet. Den var betydelsefull i den 

meningen att den stod för en mer radikal feminism och var mer inkluderande, när den sedan 

tidigare etablerade International Council of Women (ICW) mest var till för aristokrater och 

som samtidigt understöddes av samtidens regeringar.20 IWSA:s mer radikala syn och 

inställning visade sig framför allt genom att se på allmän rösträtt som en tvingande 

nödvändighet i samhället och var på så vis inte lika benägen till förhandling eller pragmatisk i 

sitt agerande på den punkten som ICW utgav sig för att vara.21 Evans vill hävda IWSA bidrog 

mer till en känsla av att tillhöra något större och en på ett internationellt plan stark rörelse för 

de inblandade medlemsländerna och respektives medlemsorganisationer, mer så än att på 

pappret bidra till förändring för kvinnans samhällsmässiga status på det nationella och 

internationella planet.22 

 Josefin Rönnbäck har i avhandlingen Politikens genusgränser: Den kvinnliga 

rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921 studerat den 

kvinnliga rösträttsrörelsen – med fokus på LKPR – utifrån ett genus perspektiv. Det är 

framför allt genusgränser inom politiken och det triangeldrama som utspelade sig mellan 

staten, kvinnan och mannen under den kvinnliga rösträttsrörelsens strävan efter ett fullständigt 

medborgarskap och kvinnlig rösträtt. Huvudfrågan kan sägas vara: ”[…]i vilken utsträckning 

har kvinnor kunnat bedriva politik liksom män[…]”?23 och en utav konklusionerna blir att 

staten och den offentliga arenan fram till 1920-talet bestod av ett exklusivt manligt kollektiv 

som uteslöt kvinnan via grundlagar och riksdagsordningar.24 Chansen till att inverka på 

                                                           
18 Tillgren & Åman 2013, s. 42. 
19 Evans, Richard J. Kvinnorörelsens historia: i Europa, USA, Australien och Nya Zeeland 1840-1920. 

Liberförlag: Stockholm, 1979. s. 295 
20 Evans 1979, s. 313. 
21 Evans 1979, s. 312f. 
22 Evans 1979, s. 314. 
23 Rönnbäck, Josefin. Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 

kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921. Atlas: Stockholm, 2004. s. 243. 
24 Rönnbäck 2004, s. 244f. 



6 

 

politiken var via indirekt påverkan, där män som sympatiserade och tog parti för kvinnan 

kunde driva en för rösträttsrörelsen gynnsam politik.25 Hur denna politiska miljö för den 

kvinnliga rösträttsrörelsen i Sverige påverkades av andra nationers samtida kvinno- och 

rösträttsrörelser och/eller de internationella sammankomsterna – för att bedriva rösträttsfrågan 

på ett nationsgränsöverskridande plan – tar inte Rönnbäck upp i avhandlingen, dock görs 

jämförelser med andra nationer på ett mer ytligt plan. Det går att hävda, via Rönnbäcks 

konklusioner, att en indirekt inverkan från internationella händelser på den svenska kvinno- 

och rösträttsrörelsen var ett faktum. Rönnbäcks studie av retoriken som den kvinnliga 

rösträttsrörelsen använde sig av och det faktum att retoriken anpassades efter dagspolitiska 

diskussioner – det politiska läget som var ett resultat av det globala politiska tonläget – blev 

på så vis en retorik med indirekt påverkan av de samtida kvinno- och rösträttsrörelserna.26  

 Rönnbäck gör en jämförande studie av de kulturella och samhällsmässiga 

förutsättningarna länder emellan; där kvinnorättsfrågan framstår som mindre komplicerad då 

frågor kring etnicitet och andra kulturella aspekter inte ingick i den svenska debatten och 

orsakade splittring inom kvinno- och rösträttsrörelsen27 – kulturella aspekter som exempelvis 

var ständigt närvarande i USA:s rösträttsdebatt. Men däremot var klass- och könsrelaterade 

konflikter närvarande för de flesta länders rösträttsrörelser.28 Rönnbäcks jämförelser ur ett 

internationellt perspektiv är intressant för att i källmaterialet för denna undersökning 

eventuellt kunna se om det via andra länders orsak till splittring tillförs motivation tillika en 

inverkan på retoriken gällande den inhemska situationen och den egna företrädda rörelsens 

betydelse.    

3 Källmaterial, metod och teori 
 

3.1 Val av källor och källkritik 
 

Att vår kvinnorörelse äger ett särskilt pressorgan, representerande alla dess 

skilda strävanden, anser Fredrika Bremer- förbundets styrelse, som 

underkastat frågan en noggrann prövning, vara en oavvislig 

nödvändighet[…]29  

 

Tidskrift för hemmet, vars syfte var att behandla kvinnans medborgerliga rättigheter, 

grundades 1859 av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona (1823-1898).30 

När FBF grundades 1884 av Sophie Adlersparre inkorporerades Tidskrift för hemmet och blev 

förbundets medlemstidning.31 1886 bytte FBF namn på förbundets tidskrift från Tidskrift för 

hemmet till Dagny, ett namnbyte som till stor del berodde på att Adlersparres sista år på 

                                                           
25 Rönnbäck 2004, s. 245. 
26 Rönnbäck 2004, s. 247. 
27 Rönnbäck 2004, s. 248. 
28 Rönnbäck 2004, s. 248f. 
29 Hertha 1914:1. s.1.  
30 Nationalencyklopedin: Tidskrift för hemmet 
31 FBF hemsida: historien om Hertha. URL: http://www.fredrikabremer.se/tidskriften-hertha/historia/ 

(acc.170313). 

http://www.fredrikabremer.se/tidskriften-hertha/historia/
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posten som redaktör var 1885.32 Namnet skulle stå sig fram till 1914 då FBF beslutade att 

ändra namnet från Dagny till Hertha, namnet är hämtat från Fredrika Bremers roman Hertha 

eller En själs historia från 1856 ”[…]med sin moderna hjältinna och dennas lika moderna 

fästman”33, en roman som skulle ge upphov till kvinnosaksdebatten.34   

 Att använda sig av tidskriften Hertha, utgiven av FBF från och med 1914, för att 

kunna undersöka den samtida internationella och transnationella kvinnorörelsen inverkan på 

den svenska kvinno- och rösträttsrörelsen innan kvinnlig rösträtt infördes i Sverige ter sig 

lämpligt, det är en tidskrift publicerad av ett – samtida för undersökningens periodisering – 

förbund med starkt inflytande på kvinno- och rösträttsrörelsen. Det är ett ideologiskt laddat 

material. Den för FBF grundläggande ideologin tillika de ställningstagandena gällande 

kvinnans medborgliga rättigheter ges uttryck för när andra nationers samt kvinno- och 

rösträttsrörelsers situation och agerande kommenteras. 

 Det vid grundandet av FBF uppställda målet var att ”under samverkan av 

erfarna kvinnor och män verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvinnans 

höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt hänseende”.35 Källan är 

tendentiös och det är vetskapen om källans tendens som gör den lämplig för att kunna besvara 

dom för tillgodoseendet av syftet ställda frågorna. Den del av tidskriften som behandlar och 

kommenterar de internationella händelserna – som utgör merparten av källmaterialet i 

undersökningen – är inte signerat. Det som kommer till uttryck i det osignerade materialet är 

ett för FBF gemensamt ställningstagande. FBF är och var ett kollektiv med fler än en åsikt 

och syn på jämställdhetsfrågor och hur kvinnans frigörelse skall uppnås. När text i 

källmaterialet är signerat kommer det värderas utifrån vem eller vilka som skrivit texten.  

3.2 Avgränsningar 

Avgränsningen är gjord efter en bedömning av kvinno- och rösträttsrörelsen tillstånd under 

perioden ur ett såväl internationellt som nationellt perspektiv. Tillståndet beskrivs bäst som en 

pågående strävan efter en ökad jämlikhet mellan könen, jämlikheten skall uppnås bl.a. via 

införandet av lika och allmän rösträtt, ett tillstånd som gör sig gällande för merparten av 

västvärldens kvinnorörelser inom respektive nation under den tidsperiod som undersökningen 

tar upp. Det är andra nationers respektive kvinno- och rösträttsrörelsers samt internationella 

sammankomsters inverkan på den svenska rösträttsrörelsen som skall studeras, därför är 

perioden innan merparten av västvärldens nationer inför lika och allmän rösträtt lämplig för 

att uppfylla syftet. Vilka nationer och respektives kvinno- och rösträttsrörelser som tas upp 

och ingår i undersökningen bestäms utav innehållet och rapporteringen i FBF:s tidskrift 

Hertha under perioden 1914 t.o.m. 1916. Utlandsrapporteringen i Hertha som ligger till grund 

för undersökningen och analysen görs under rubrikerna ”Glimtar utifrån” och ”Kringblick”; 

utlandsrapporteringen gick under rubriken ”Glimtar utifrån” fram till och med det första 

numret av Hertha 1916 och ändrades i det andra numret 1916 till ”Kringblick” men syftet var 

detsamma, att tolka och kommentera internationella händelser så som de porträtterades i 

respektive nations media. Rapporteringen kring utländska skeenden som har en inverkan på 

                                                           
32 Dahlström 2016, s. 18f. 
33 Dahlström 2016, s. 19. 
34 Nationalencyklopedin: Hertha 
35 Dahlström 2016, s. 19f. 
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kvinnans medborgliga status är huvudsakligen från västeuropeiska länder samt USA, därför 

ligger fokusen i analysen på de två regionerna och deras inverkan på FBF.  

 Att tillföra mer material publicerat av FBF till undersökningen skulle kunna ge 

en mer nyanserad bild av västvärldens kvinno- och rösträttsrörelsers betydelse för den 

svenska kvinno- och rösträttsrörelsen. Det skulle dock vara allt för tidskrävande att ta sig an 

den mängd material som krävs för att skapa denna bild inom den aktuella tidsramen för 

undersökningen. 

3.3 Metod 
 

I min tolkning av texterna i Hertha utgår jag från den hermeneutiska tolkningsramen eftersom 

det är sändarens åsikt och budskap som jag vill skildra i undersökningen, inte sanningshalten 

eller vilken avsikt sändaren hade36; sändarens avsikt är här på förhand given, nämligen den att 

inverka på de opinioner som råder i frågor kring kvinnans ställning i det samtida samhället. 

Via sekundär litteratur för ämnet beskrivandes källan och samtiden uppstår en tolkningsspiral, 

förståelsen för källan ökar under arbetets gång samtidigt som själva tolkningen av källan 

förändras.37 Den hermeneutiska spiralen ger upphov till en subjektiv tolkning av källan och 

det är på så vis min sanning tillika tolkning av källan som presenteras i undersökningen.38       

 Det är en kvalitativ metod med inslag av transferanalys som jag har valt för att 

uppfylla syftet med undersökningen. Transferanalysen tillämpas för att kunna analysera 

vilken påverkan som verksamheter har på varandra, verksamheter vars syfte och uppbyggnad 

är likartat men området för deras aktivitet och inverkan utspelar sig i åtskilda samhällskulturer 

respektive nationer.39 Transferanalysen vill visa på hur mötet mellan de nationellt skilda 

verksamheterna – vilket för kvinnorörelserna skedde via sammankomster och respektive 

verksamhets mediala verktyg – gör att åsikter översätts (transformeras) via en sändare 

(exempelvis FBF) och integreras som beståndsdelar i den främmande kontexten.40 Med 

transferanalysen görs ett försök till att visa på ”[…]hur nationalstaten kan konstitueras av 

främmande element”41, och är ett försök till att frångå en metodologisk nationalism.42 

Transferanalysen är ett redskap för underökning av ett diakront sammanhang43, vilket gör den 

lämplig med tanke på underökningens avgränsning (texter i Hertha från 1914 t.o.m. 1916).  

 I arbetet med att samla in material i de ovan nämnda delarna av Hertha, som 

skall ligga till grund för analysen och svara på frågorna samt uppfylla syftet, har Lennart 

Hellspongs och Per Ledins diskussion kring makroteman och mikroteman tillämpats för att 

bättre och tidigare kunna utläsa ämnet för texten.44 Makrotemat som är explicit och oftast 

visar sig i rubriken eller i inledningen av texten är den tes som tagits fasta på i sorteringen och 

                                                           
36 Larsson Bjarne, Gabriela. Forma historia: metodövningar. Studentlitteratur: Lund, 2002. s. 17. 
37 Larsson 2002, s. 96f. 
38 Larsson 2002, s. 97. 
39 Neunsinger, Silke. ”Cross-over! Om komparationer, transferanalyser, histoire croisée och den metodologiska 

nationalismens problem”, Historisk tidskrift 130:1, 2010, s. 3–24. s. 15. 
40 Neunsinger 2010, s. 15. 
41 Neunsinger 2010, s. 17. 
42 Neunsinger 2010, s. 4. 
43 Neunsinger 2010, s. 15. 
44 Hellspong, Lennart & Ledin, Per. Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. Studentlitteratur, Lund, 

1997, s. 121. 
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valet av texter att tillämpa i analysen.45 Hellspong och Ledin jämför det med ett oralt 

meningsutbyte där – som oftast – ämnet ger sig av sig självt efter vad som sades nyss eller det 

som händer, en förutsättning som inte finns där för den skrivna texten; den måste istället så 

tidigt som möjligt, antingen i rubrik eller i de inledande meningarna tydliggöra ämnet för 

läsaren för att undvika missförstånd och skapa förståelse.46 

 I analysen och bearbetningen av texterna i Hertha har Levines ideologiska 

argumentationsanalys använts, en argumentationsanalys som tas upp i boken Med känsla 

eller förnuft?: svensk debatt om filantropi 1870-1914 av Staffan Förhammar.47 Ideologier 

delas in i tankeskolor som i sin tur består av fyra grundelement: definitioner, värderingar, 

verklighetsanalyser och handlingsrekommendationer.48 Herthas texter har analyserats med 

hjälp av Levines fyra grundelement för att i undersökningen skapa en bättre förståelse kring 

källan och vad den i samtiden ville förmedla till mottagaren.  

3.4 Teori 
 

Min teoretiska utgångspunkt för undersökningen är begreppet och företeelsen ”norm 

diffusion”, så som det beskrivs och redogörs för i artikeln ”International Norm Dynamics and 

Political Change” av Martha Finnemore och Kathryn Sikkink. En norm är ett ”normalt” 

beteende eller ett godtaget beteende inom en social grupp, och det är delvis diffusionen av 

normer inom kvinno- och rösträttsrörelsen under den för undersökningen bestämda 

tidsperioden som studeras. 49  

 Norm diffusionens livscykel är uppdelad i tre stadier; där första stadiet är 

uppkomsten av en norm vars entreprenörer50 försöker övertyga tillräckligt många aktörer 

(stater) att anta och godkänna normen, andra steget är internationell spridning av normen och 

tredje stadiet är när normen har fått en kvalité som gör att normens förespråkade beteende tas 

för givet och inte längre är en orsak för skapande av meningsskiljaktigheter och/eller debatt i 

ett större offentligt perspektiv.51 Mellan det första och andra stadiet finns en s.k. brytpunkt, 

vilket är det kritiska stadiet i normens livscykel som gör att den får – eller inte får – en 

tillräckligt stor acceptans bland tillräckligt många aktörer för att den skall få en mer eller 

mindre obehindrad spridning, d.v.s. övergå till det andra stadiet i norm diffusionens livscykel. 

 Det kan hävdas att den norm som rösträttsrörelsen stod för är i första stadiet av 

livscykeln. Tidigt i det första stadiet är fortfarande det inhemska/nationella motståndet mot 

normen betydelsefullt och de internationella organisationer och/eller enskilda staters funktion 

som normentreprenörer inverkar inte tillräckligt för att rubba den nationella inhemska 

normen. 52 Brytpunkten för normen om kvinnlig rösträtt sägs enligt Finnmore & Sikkink ha 

                                                           
45 Hellspong & Ledin 1997, s. 121. 
46 Hellspong & Ledin 1997, s. 121. 
47 Förhammar, Staffan. Med känsla eller förnuft?: svensk debatt om filantropi 1870‐1914. Almqvist & Wiksell 

International: Stockholm, 2000. 
48 Förhammar 2000, s. 18. 
49 Nationalencyklopedin: Norm 
50 Normentreprenörer beskrivs som “[…]agents having strong notions about appropriate 

or desirable behavior[…]” - Finnemore, Martha och Sikkink, Kathryn. International Norm Dynamics 

and Political Change. International Organization. vol.52. no. 4, Autumn (1998): 887–917. s. 896. s. 895-905. 
51 Finnemore & Sikkink 1998, s. 896. 
52 Finnemore & Sikkink 1998, s. 897. 
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skett runt 1930 då 20 av USA:s delstater hade infört kvinnlig rösträtt. Tidigare hade kvinnlig 

rösträtt införts – som i många västeuropeiska länder inklusive Sverige – med starkt inflytande 

av för nationen inhemska rösträttsorganisationer, kvinnlig rösträtt kan då inte sägas vara en 

produkt av en internationell allmän norm som adopterats mer eller mindre frivilligt av 

nationer vilket är praxis för andra stadiet i normens livscykel.53 Efter 1930 fram till och med 

1950 blev det i ungefär 48 länder en normacceptans kring kvinnlig rösträtt likt den i USA och 

stora delar av västvärlden.54  

 Det är uppbyggandet av normen kring kvinnlig rösträtt och det första stadiet av 

normens livscykel som är denna undersöknings tema; hur den av FBF förespråkade normen 

kring kvinnlig rösträtt växer sig starkare på det inhemska planet genom ett utbyte av idéer i 

internationella organisationer och/eller via inspiration och lärdom hämtad från andra länders 

media samt kvinno- och rösträttsorganisationers rapportering.          

 

4 Historisk bakgrund 
 

Den svenska kvinno- och rösträttsrörelsen      
 

Den svenska kvinnorörelsen framväxt och expansion under 1800-talet och i början av 1900-

talet följer det allmänna mönster som kan skönjas i framför allt de protestantiska nationerna 

med liberala konstitutioner.55 Att den svenska kvinnorörelsen blev senarelagd (1870-talet) 

beror delvis på en jämfört med andra länder senare industrialisering och urbanisering; två 

skeenden som inverkar på den ekonomiska och sociala situationen och skapar ett behov att 

göra gemensam sak av det arbete som krävs för att hävda och utöka sina medborgliga 

rättigheter. Mönstret för de många kvinnorörelsernas uppkomst i västvärlden är knutet till de i 

mängd ökande arbets- och utbildningstillfällen för kvinnor på 1800-talet.56 Ogifta kvinnor 

gavs 1864 rätten till att själva förvalta sin arbetsinkomst, vilket också kom att gälla gifta 

kvinnor tio år senare. I sökandet efter arbete eller på arbetsplatserna var könsdiskriminering 

inte ovanligt och för att förbättra sin situation på såväl arbetsplatsen som i de privata 

sammanhangen gick kvinnorna samman och bildade olika former av organisationer.57 De 

tidiga facken och förbunden för kvinnliga arbetare var präglade av en viss klass, närmare 

bestämt den borgliga samhällsklassens kvinnor, och med grundandet av FBF 1884 fick de ett 

gemensamt organ för kvinnorörelsen i allmänhet men den borgerliga kvinnan i synnerhet.58 

Den borgerliga kvinno- och rösträttsrörelsen – framför allt under 1800-talet, representerad av 

bl.a. FBF – ansåg att arbetarkvinnan inte var redo för det ansvar som rösträtt innebar.59  

                                                           
53 Finnemore & Sikkink 1998, s. 896. 
54 Finnemore & Sikkink 1998, s. 896. 
55 Evans, Richard J. Kvinnorörelsens historia: i Europa, USA, Australien och Nya Zeeland 1840-1920. 

Liberförlag: Stockholm, 1979. s.7. 
56 Evans 1979, s. 7. 
57 Evans 1979, s. 7. 
58 Evans 1979, s. 7. 
59 Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211. 
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 Den borgerliga prägeln på kvinno- och rösträttsrörelsen under 1800-talet kom att 

förändras under 1900-talet, i och med bildandet av Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt (LKPR) 1903 – ett initiativ från såväl borgerliga som socialdemokratiska kvinnor – 

involverades även arbetarklassens kvinnor i rösträttsrörelsen.60 LKPR stärkte det politiska 

medvetandet i andra lägre samhällsklasser, vilket i sin tur gjorde att fler politiskt och i 

föreningslivet aktiva grupper inkorporerade kvinnoemancipationen på respektive grupps 

agenda.61 LKPR strävade efter att den kvinnliga rösträtten skulle likställas med mannens, 

dock gällde det inte alla samhällets kvinnor innan 1909, eftersom det var 1909 som allmän 

rösträtt infördes för män.62 Innan 1909 års författningsrevision hade rösträttsbestämmelserna 

inte exkluderat enbart kvinnor utan även män från lägre samhällsklasser.63     

 De kvinnor som representerade LKPR och reste runt i Sverige och agiterade för 

kvinnlig rösträtt representerade även den svenska rösträttsrörelsen internationellt när 

International Women Suffrage Alliance (IWSA) ordnade sammankomster för Europas 

kvinnliga rösträttsrörelser runt om i Europa.64 LKPR var en av de nationella föreningar som 

anslöt sig redan vid grundandet av IWSA 1904.65 IWSA var ett komplement till den mer 

moderata och sedan tidigare grundade International Council of Women (ICW) (grundades 

1888). IWSA fokuserade framför allt på införandet av kvinnlig rösträtt, en fråga som ansågs 

inte var tillräckligt högt prioriterad inom ICW av grundarna till IWSA.        

 Införandet av manlig allmän rösträtt 1909 ökade intresset för kvinnlig rösträtt i 

samhället och dess aktualitet i den nationella politiken, men det kunde också ha splittrat 

samarbetet mellan liberalerna – som stödde motionen om manlig allmän rösträtt – och den 

kvinnliga rösträttsrörelsen om det inte vore för den separata motion som liberalerna lade fram 

om kvinnlig rösträtt; motionen röstades dock ner med 110 röster mot 93.66 De sedan tidigare 

formellt politiskt obundna rösträttsrörelserna intog en mer aktiv politiskt ståndpunkt som 

indirekt innebar ett stöd till liberalerna 1908. Rösträttsrörelsernas handlingsprogram 

redogjorde för att de skulle motsätta sig de kandidater som var emot kvinnlig rösträtt, en 

hållning och ställningstagande som framförallt existerade hos de konservativa tillika den 

vetorättsinnehavande första kammaren.67 En tydligare linje som gav resultat när kvinnor via 

en ny författningsreform 1909 tilläts kandidera till kommunala förtroende-uppdrag och inte 

bara – sedan 1889 – fattigvårdsstyrelser och skolråd.68 När liberalerna vann valet 1911 hade 

den kvinnliga rösträttsrörelsen bidragit med en stor insats i valkampanjen, såväl för 

liberalerna som för socialdemokraterna; en proposition lades fram för kvinnlig rösträtt, 

motionen röstades igenom av andra kammaren men röstades emot av den konservativa 

majoriteten i första kammaren, vilket gjorde att propositionen avslogs.69  

 Den svenska kvinno- och rösträttsrörelsen skulle få vänta till efter första 

världskriget, närmare bestämt maj 1919, innan lika och allmän rösträtt infördes. 

                                                           
60 Nationalencyklopedin: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. 
61 Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211. 
62 Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211. 
63 Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 211. 
64 Nationalencyklopedin: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt; Internationella kvinnoalliansen. 
65 Evans 1979, s. 312. 
66 Evans 1979, s. 92. 
67 Evans 1979, s. 92f. 
68 Evans 1979, s. 93; Hedenborg & Kvarnström 2006, s. 210. 
69 Evans 1979, s. 93. 
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Rösträttsrörelsen var liberalerna och socialdemokraterna trogna under ett 1910-tal som var ur 

ett svenskt inrikespolitiskt perspektiv en mycket turbulent period, polariseringen mellan det 

snabbt växande socialdemokratiska paritet och de konservativa gjorde att införandet av 

kvinnlig rösträtt drog ut på tiden.70    

 

Kvinnorörelsen - internationell kontext 
 

Alla övriga feministiska rörelser var till en viss grad imitationer av den 

amerikanska, hur djupa rötter dessa än hade i det egna landets politiska 

förhållanden.71 

 

Antislaverirörelsens frånstötning av kvinnor i USA på 1840-talet gav upphov till den i 

västvärlden (fortsatt i undersökningen kommer det inte att förtydligas att det är västvärldens 

kvinnorättsrörelse som diskuteras, med undantag för ytterligare förståelse- och 

jämförelsebehov i texten) första organiserade kvinnorörelserna med syftet att påverka och 

förbättra kvinnans samhällsmässiga rättigheter.72 En organisering som bidrog med att det 

1848 antogs ett lagförslag gällande kvinnans rätt till förfogande över sin privata egendom i 

USA.73 De ekonomiska kraven och rätten till att själv få förfoga över sin inkomst och 

egendom var för den tidiga kvinnorörelsen en central fråga. De ekonomiska tillika 

självständighetskraven skulle succesivt utökas under 1800-talets gång, krav som endast kunde 

uppnås med ökat politiskt inflytande för kvinnan. Rösträtten var och är ett verktyg som 

medborgaren förfogar över när det kommer till inflytande på den statliga och lagstiftande 

apparaten och blev på så vis kvinnorörelsens främsta mål för kvinnan och hennes 

medborgarskap, dock uppstod meningsskiljaktigheter gällande tillvägagångssättet.74    

 Vägen till ett fullvärdigt medborgarskap för kvinnor – utan hinder i form av 

nationella lagar och samhällsmässiga förhållanden som gjorde det omöjligt för kvinnan att 

själv försörja sig, vilket var ett faktum i framför allt de protestantiska länderna omkring 

192075 – utgjordes inte alltid av en enad insats och en enhetlig kvinnorörelse inom de enskilda 

nationerna. De mest framträdande och banbrytande länders kvinnorörelser uppstod i USA och 

Storbritannien, två nationella kvinnorörelser som båda fick se sig delas upp i en radikal 

respektive moderat falang. 1869 bildades American Suffrage Association (AWSA), p.g.a. den 

skilda syn på hur kvinnofrågan skulle hanteras i USA. National Women Suffrage Alliance 

(NWSA) var mer radikala i tillvägagångssättet i arbetet med att utöka kvinnans inflytande i 

samhället till skillnad från AWSA mer moderata approach.76 Det är svårt att jämföra 

respektive organisations framgångar, deras metoder skiljde sig åt då NWSA inriktade sig på 

                                                           
70 Evans 1979, s. 93. 
71 Evans 1979, s. 52. 
72 Evans 1979, s. 54f. 
73 Evans 1979, s. 55. 
74 Konventet i Seneca Falls 1848 (det första konventet för kvinnors samhälleliga rättigheter) utmynnade i en 

deklaration vars tre första punkter tar upp kvinnlig rösträtt, de efterföljande sju punkterna tar upp förtrycket av 

kvinnan i den offentliga sfären, rösträttens betydelse för den tidiga kvinnorörelsen tydliggörs på så vis via 

deklarationen. (Evans 1979, s. 55; Nationalencyklopedin: Kvinnorörelse).    
75 Nationalencyklopedin: Kvinnorörelse. 
76 Evans 1979, s. 59f. 
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den federala makten när AWSA bearbetade delstat för delstat.77 När AWSA bidrog till 

spridningen av det feministiska budskapet var NWSA ett horn i sidan på det federala styret. 

Det skulle dröja till 1890 innan AWSA och NWSA återförenades och det nya förbundet North 

American Women Suffrage Association (NAWSA) bildades.78 NAWSA hade över 17000 

medlemmar 1905 vilket gjorde förbundet till samtidens största förbund för kvinnlig rösträtt i 

världen.79  

 De många förbund och organisationer som uppstod i USA under 1800-talet med 

merparten kvinnliga medlemmar, vars uttalade syfte och direkta budskap inte gällde just 

kvinnlig rösträtt men indirekt stödde feministisk verksamhet, var betydelsefulla i påverkandet 

av opinionen i kvinnofrågor. Den kvinnliga nykterhetsrörelsen, Women’s Christian 

Temperence Union (WCTU) med en cirka 250 000 medlemmar 1912 var tillsammans med 

General Federation of Women’s Clubs (generalförbundet för yrkesaktiva kvinnor) med sina 

närmare 1 miljon medlemmar 1910 två av de flertaliga förbund som i sitt mer eller mindre 

uttalade stöd för NAWSA påverkade opinionen kring kvinnlig rösträtt i USA under 1800- och 

början av 1900-talet. 80    

 Den första europeiska organiserade feminismen uppstod i Storbritannien, tillika 

den andra nationen efter USA vars kvinnor gjorde gemensam sak av att utöka sina 

medborgliga rättigheter. Society for the Employment of Women, beståendes av 

medelklasskvinnor representerandes en moderat feminism, bildades 1855 efter insamlandet av 

petitioner för att lagligt stadga kvinnans äganderätt.81 Det var även denna organisations 

medlemmar som låg bakom den första kvinnliga rösträttsrörelsen 1866 men det dröjde till 

1876 innan den blev självständig då föreningen National Society for Women’s Suffrage 

bildades.82    

 Gemensamt för de olika organisationerna inom kvinnorörelsen i Europa och 

USA på 1800-talet var att deras politiska förhållning var starkt förknippad med liberalismen, 

och det var också från de liberala partierna som kvinnorörelserna fick det starkaste stödet. 

Den reformvänliga inställningen samt starka tron på individualism som existerade inom den 

tidiga liberalismen tillämpades även av stora delar av kvinnorörelsen.83 I Storbritannien 

påbörjades en omorientering och radikalisering av den liberala politiken under slutet av 1880-

talet, vilket förde med sig en positivare syn på kvinnlig rösträtt bland väljarkåren och 

allmänheten men de ledande inom partiet – som också var i regeringsställning – var fortsatt 

emot kvinnlig rösträtt.84 Radikaliseringen ledde fram till en liknande splittring – liknande den 

i USA – mellan den moderata och de mer radikala och liberala rösträttsrörelsen. En splittring 

som gjorde att de inom kvinnliga rösträttsrörelsen som ville bevilja liberala kvinnogrupper 

medlemskap gick ur sina respektive rörelser och bildade nya förbund som inkluderade de 

liberala kvinnogrupperna, vilket skedde i slutet på 1880-talet.85 De mer liberala 

                                                           
77 Evans 1979, s. 60. 
78 Evans 1979, s. 66. 
79 Evans 1979, s. 66. 
80 Evans 1979, s. 62 & 65. 
81 Evans 1979, s. 79. 
82 Evans 1979, s. 80f. 
83 Evans 1979, s. 288. 
84 Evans 1979, s. 84. 
85 Evans 1979, s. 82. 
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rösträttsrörelserna anklagade de moderata och tidiga rösträttsrörelserna för att endast vilja 

införa kvinnlig rösträtt för ”[…]besuttna änkor och ungmör”86. 

 1897 gick alla kvinnliga rösträttsförbund samman och bildade National Union of 

Women’s Suffrage Societies (NUWSS), ett förbund vars medlemsorganisationer uppgick till 

över 400 stycken 1913.87 NUWSS starka militanta hållning, djärva taktik i form av 

massdemonstrationer och orädda attityd gentemot den sittande makten, var något som endast 

den amerikanska kvinnliga rösträttsrörelsen kunde mäta sig med. Men trots NUWSS 

energiska engagemang och den tidiga starten för rösträttsrörelsen i Storbritannien skulle det 

dröja till 1918 innan kvinnlig rösträtt infördes men då inte på lika villkor som männens, det 

var först 1928 som rösträttsåldern blev densamma för båda könen.88  

 Det som är utmärkande för USA och Storbritannien ur ett samhällsmässigt och 

konstitutionellt perspektiv och som låg till grund för en stark kvinnorörelse under 1800-talet 

och början av 1900-talet var framför allt liberala författningar, en i majoritet protestantisk 

religionsuppfattning samt en stor medelklass i ett kapitalistiskt samhälle.89 USAs och 

Storbritanniens samhällsmässiga och konstitutionella formel gällde också i stora drag för de 

samtida nationer i Europa vars kvinnorörelser växte sig starka under 1800- och början av 

1900-talet. Tyskland var ett exempel på hur icke-liberala författningar och ett auktoritärt styre 

hämmade framväxten av en stark kvinnorörelse och skapandet av en majoritet för kvinnlig 

rösträtt.90 Det tyska kejsardömet med ett starkt inflytande på samhället från den tyska 

konservativa protestantiska kyrkan under stora delar av 1800-talet skapade dåliga 

samhällsmässiga förutsättningar till en feministisk etablering i Tyskland.91 Den tyska rörelsen 

för kvinnlig rösträtt föregicks av en stark moderat kvinnorörelse under 1800-talet men den 

skulle under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, med inspiration från de engelska suffragetterna 

och i takt med den växande socialismen, radikaliseras avsevärt. Under första världskriget var 

den tyska feministiska rörelsen uttalad pacifistisk till skillnad från sina kolleger i 

Storbritannien som var starkt patriotiska. Tyskland införde allmän rösträtt 1918 men som i så 

många andra europeiska länder, och så även i Tyskland, innebar inte alltid rösträtten för 

kvinnor ett jämlikare förhållande till mannen, men dock en ökad medborgerlig status.  

 Frankrikes kvinnor fick rätten att rösta 1944. Att allmän och kvinnlig rösträtt 

infördes så pass sent i Frankrike berodde till stor del på att den relativt tidigt organiserade 

feminismen (1860-talet) aldrig övergick i en mer radikal fas, utan hölls tillbaka av det franska 

katolska och borgerliga samhället.92 En grund för radikaliseringen av feminismen och 

kvinnorörelsen var just antiklerikala protestantiska samhällen, vilket underlättade för de 

nordiska ländernas kvinnorörelser att övergå från en mer moderat hållning till den radikala. 

Synonymt med den radikala formen av feminism var en uttalad politisk inriktning samt en syn 

på kvinna som väsensskild från mannen med andra egenskaper, egenskaper som skulle 

värderas lika högt som de manliga. Den radikala feminismen arbetade för en höjning av den 

moraliska standarden i samhället, höjningen skulle indirekt avskaffa prostitutionen (en 

                                                           
86 Evans 1979, s. 82. 
87 Evans 1979, s. 84f. 
88 Nationalencyklopedin: Storbritannien 
89 Evans 1979, s. 295. 
90 Evans 1979, s. 130. 
91 Evans 1979, s. 131. 
92 Evans 1979, s. 294. 
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politisk och samhällsmässig fråga under sent 1800-tal och 1900-tal som låg till grund för 

startandet av många feministiska organisationer som också inkorporerade rösträttsfrågan på 

agendan) och göra kvinnan till en fullvärdig samt röstberättigad medborgare.  

 Den nordiska kvinno- och rösträttsrörelsen startade relativt sent, men ändå gavs 

respektive nations kvinnor rösträtt på samma premisser som männen tidigare än de flesta 

andra europeiska nationer. Sverige var sist ut bland de nordiska länderna med att införa 

allmän och lika rösträtt 1919.93 Finland var först med införandet av allmän och lika rösträtt 

1906, sen kom Norge 1913, följt av Danmark och Island 1915 (Island tillhörde Danmark).94 

Det tidiga införandet av kvinnlig rösträtt i Finland och Norge berodde till stor del på den 

starkt tilltagande nationalismen inom politiken i de respektive två nationerna. Vid 1900-talets 

början var varken Finland eller Norge självständiga men den nationalistiska ideologin var 

trots detta stark inom respektive region (nation). Den nationalistiska ideologins tro på folkets 

suveränitet förordade parlamentariskt styre och en utökad rösträtt; feminismen och 

rösträttsrörelsen i dessa två länder hade på så vis goda förutsättningar att lyckas i sitt arbete. 95    

 De svenska och danska kvinnorörelserna hade, till skillnad från de tre andra 

nordiska länderna, ett mer konservativt styre att övertyga. Igenkännandet i respektive nations 

kvinnorörelses omständigheter bidrog troligtvis till ett nära samarbete mellan den svenska och 

danska feminismen.96 Den i de båda länderna tilltagande industrialiseringen som låg till grund 

för en växande medelklass samt arbetarklass vars politiska representanter hade rösträttsfrågan 

högt upp då dagordningen, kom att motarbetas av den konservativa överklassen i 

förstakammaren.97 Rösträttsfrågan som i första hand gällde utökad manlig rösträtt kom också, 

med ett i samhället ökat inflytande från den radikaliserade kvinno- och rösträttsrörelsen, att 

inbegripa kvinnlig rösträtt. Rösträttsmotionen 1912 (allmän och lika rösträtt för kvinnor och 

män över 28 års ålder) är ett exempel på den parlamentariska situationen i Danmark som 

motverkade rösträttsrörelsen och som liknade den i Sverige under tidigt 1900-tal med en 

konservativ första kammare. Rösträttsmotion 1912 antogs i den andra kammaren med 100 

röster mot 14, för att 1913 avslås av den konservativa första kammaren.98 Det starka stödet för 

kvinnlig rösträtt från partierna i majoritet i den danska riksdagens andra kammare tillsammans 

med en ökad demokratisering och reformvilja gjorde att kvinnlig allmän rösträtt infördes i 

Danmark endast två år senare (1915), samtidigt som männens rösträtt utökades till alla 

inkludera alla män.99              

 

 
 

                                                           
93 Göteborgs universitetsbibliotek: Årtalslistor. URL: http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ (acc.170303) 
94 Evans 1979, s. 86. 
95 Evans 1979, s. 102. 
96 Evans 1979, s. 101. 
97 Evans 1979, s. 8f. 
98 Evans 1979, s. 101. 
99 Blom, Ida. “Structures and Agency: a transnational comparison of the struggle for women's suffrage in the 

Nordic countries during the long 19th century”, Scandinavian 

Journal of History. vol. 37 no. 5 (2012): 600-620. doi: 10.1080/03468755.2012.729023. s. 613; Evans 1979, s. 

101. 
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5 Egen undersökning med analys 
 

Analysen är indelad efter frågeställningen för undersökningen där de fyra frågorna besvaras i 

den ordning som frågeställningsavsnittet visar på. Först redogörs det för vilka länder som 

förekom i rapporteringen och hur de framställdes i Hertha, sedan följer en analys av hur 

samverkan mellan rörelserna såg ut på ett internationellt och transnationellt plan och i vilken 

skala.  

5.1 Hur framställdes de länder som FBF rapporterade om under åren 1914-1916?  
 

Tabell 1 Antalet rapporteringar om rösträttsarbete i utlandet publicerade i tidskriften 

Hertha 1414-1416 

 
Källa: Tidskriften Hertha 1414–16 

 

Kommentar: tabell 1 visar förekommande länder i Herthas utlandsrapportering och antalet 

gånger som respektive lands kvinnorörelse och/eller kvinnosaksfrågor tas upp under egen 

rubrik i avsnitten ”Glimtar utifrån” och ”Kringblick” för undersökningsperioden. Flera 

länders kvinnorörelse och/eller kvinnosaksfrågor kan tas upp under en rubrik men noteras 

endast en gång per rubrik och tillhörande text.       

 

USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike är nationerna som upptar majoriteten av de 

nyheter och företaganden som figurerar i Herthas utlandsrapportering. Tabell 1 visar också på 

det låga antalet texter som tar upp de nordiska grannländernas kvinnorörelser. Om antalet 

texter som involverar de nordiska länderna adderas ihop blir de ändå färre till antalet än USA, 

USA som endast tas upp i hälften så många texter som Storbritannien och knappt hälften 

jämfört med den tyska kvinno- och rösträttsrörelsens figurerande i Herthas 

utlandsrapportering. Det är fåtalet nummer av Hertha för undersökningsperioden som den 

tyska kvinnorörelsen inte tas upp, USA:s kvinnorörelse kommenteras mest under 1915 och 

1916. Att USA inte förekommer lika ofta i utlandsrapporteringen 1914 tycks mest bero på att 

det inte finns lika många och/eller intressanta händelser att skriva om som i de övriga 

länderna i tabellen. En flitig kvinnorörelse tillsammans med de samhällsmässiga 

omständigheterna är kanske den största anledningen till den tyska dominansen i 

1

2

4

7

6

8

22

31

43

53

0 10 20 30 40 50 60

Belgien, Chile, Finland, Grekland, Holland, Italien, Ungern

Schweiz

Kanada

Österrike

Norge

Danmark

USA

Frankrike

Storbritannien

Tyskland



17 

 

rapporteringen, något som också kan sägas om Storbritannien och nationens kvinno- och 

rösträttsrörelse. Österrikes roll och involvering i det pågående kriget är stor orsak till att 

landet figurerar förhållandevis ofta i utlandsrapporteringen jämfört med de övriga länderna – 

bortsett från de fyra första – då kvinnofrågor och kvinnors offentliga status redogörs för i 

Hertha i landet som var med och startade första världskriget.              

 Att leta efter skurkar eller dylikt i Herthas porträtterande av andra länders 

kvinno- och rösträttsrörelser är ett olönsamt företagande. Hertha har en genomgående 

sympatisk ton i sin rapportering gällande andra nationers kvinno- och rösträttsrörelser arbete 

för att öka det kvinnliga inflytandet i samhället. Rapporteringen sker som oftast via 

redogörelser av innehållet i andra nationers kvinno- och rösträttsrörelsers tidskrifters med 

infällande av egna kommentarer kring ämnet eller den i tidskriften förda debatten/diskussion. 

Oberoende av vilken kvinno- och rösträttsrörelses tidskrift som texten är hämtad från är det 

med en för Hertha stor igenkänningsfaktor som problematiken beskrivs och kommenteras. 

Kanske är igenkänningen inte så ofta i själva problemet som i det motstånd som kvinno- och 

rösträttsrörelser stöter på när de försöker hävda sig i den offentliga debatten kring frågor som 

rör jämställdhet eller den roll som kvinnan tilldelas i det offentliga.  

 Där finns undantag då Hertha väljer att belysa skeenden inom andra nationers 

kvinno- och rösträttsrörelser som inte är i linje med ett agerande och/eller agiterande som 

förespråkas i de egna leden, men synpunkterna kring respektive skeende är inte direkt 

nedslående eller osympatiska i sitt uttryck. Den franska rösträttsrörelsens aktion tillsammans 

med den franska tidningen Le Journal, en tidning som av Hertha beskrivs som ”[…]ett blad 

med fint sinne för reklameffekter[…]”100, för att öka medvetenheten kring kvinnlig rösträtt 

bland allmänheten tycks av Hertha kontrastera med den annars blygsamma och folkskygga 

franska rösträttsrörelsen.101 Men aktionen i sig bemöts med allmänt gillande och beskrivs som 

en bra form av propaganda för att stödja rösträttsrörelsen. Ett om något mindre positivt 

beskrivande av den franska rösträttsrörelsen men med en slutknorr som får händelsen att 

framstå som bistående ett ökat kvinnligt inflytande på den offentliga arenan.  

 Frankrike är en nation som under merparten av perioden för undersökningen 

befinner sig i ett krigstillstånd och är en för kvinno- och rösträttsrörelsen förmildrande 

omständighet när Hertha ger sina synpunkter och kommentarer på respektive rörelses aktioner 

och uttryck i debatter där kvinnors samhällsmässiga position och ansvar ageras och/eller 

agiteras för. ”Det är inte tid för oss nu, när männen kämpa för fäderneslandet och fienden 

finns inom våra gränser, att yrka på nya rättigheter”102, ett citat hämtat ur Hertha som citerar 

sekreteraren för ett franskt rösträttsförbund under en sammankomst i Paris; Hertha följer upp 

citatet med den egna synpunkten att denna och liknande tankegångar återfinns lite varstans 

inom den franska kvinno- och rösträttsrörelsen men att de franska ”kvinnorna” likväl inte kan 

eller vill hållas utanför de angelägenheter som rör nationen.103 Den franska kvinno- och 

rösträttsrörelsens avståndstagande från direkta anspråk på ökad offentlig status för kvinnor 

under krigstid är för Hertha ett förståeligt agerande. Det är i de offentliga debatter som berör 

kriget och dess inverkan på befolkningen, framför allt kvinnorna, som kvinno- och 

                                                           
100 Hertha 1914:10. s. 213. 
101 Hertha 1914:10. s. 213.  
102 Hertha 1916:11. s. 233.  
103 Hertha 1916:11. s. 233.  
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rösträttsrörelser i Frankrike deltar och gör sig hörda, vilket anses vara en nog så viktig aktion 

och väcker stor sympati och samtidigt beundran hos Hertha för de franska kvinnorna. 

 Inom de flesta utav kvinno- och rösträttsrörelserna under krigstiden tycks det 

råda en pacifistisk hållning som i respektive rörelses tidskrift ger upphov till åsikter och 

synpunkter kring kriget som gärna poängterar det meningslösa och oproduktiva med krig. 

Hertha tar upp en essä skriven av engelskan Vernon Lee som publiceras i den franska 

tidskriften Jus Suffragi, en essä vars tes är att tillståndet av krig för de involverade nationernas 

invånare är en delad katastrofal upplevelse, en synpunkt och ett rop efter fred som enligt 

Hertha inte skulle kunna publiceras i England.104 Samtidigt som Hertha ställer de bägge 

nationernas interna politik under krigstid mot varandra så skapar jämförelsen en positiv bild 

av båda nationernas kvinno- och rösträttsrörelser, och är samtidigt ett bevis för en över 

gränserna existerande samverkan.  

 Frankrike är ett utav de länder vars kvinno- och rösträttsrörelsers tidskrifter och 

nationella tidningar som Hertha kommenterar och tar upp mest i sin utlandsrapportering. Den 

sympatiska inställningen till de franska kvinno- och rösträttsrörelserna gäller även för andra 

nationers kvinno- och rösträttsrörelser oavsett nationalitet, en sorts vi-känsla förmedlas via 

Hertha när internationella händelser redogörs för. Alla, oavsett nationalitet, agiterar och 

agerar för samma sak och har en liknande motkombattant i respektive stats styre; 

kommentarer och redogörelser är därför i avsaknad av direkt kritik mot andra kvinno- och 

rösträttsrörelser i Hertha. Anledning till avsaknad av direkt kritik kan bero på den egna 

ideologin; att beskriva andra nationers kvinno- och rösträttsrörelser, vilka i stort sätt grundar 

sig på samma ideologi, som mindre betydelsefulla eller sämre i sitt sätt att handla, vore en 

indirekt kritik på FBF.   

 Tyskland är Frankrikes bittra fiender i kriget som utspelar sig under tidsperioden 

som undersökningen upptar men Hertha ställer aldrig respektive nations kvinno- och 

rösträttsrörelser mot varandra. Ingen antydan till att välja sida i det pågående kriget eller 

blanda in kriget som en typ av beskrivande metafor för Europas och USA:s kvinno- och 

rösträttsrörelsers görs utav Hertha. Ett exempel på Herthas sätt att beskriva internationella 

debatter i utlandsrapporteringen är när Tyskland och Frankrike samtidigt har en offentlig 

debatt om nativiteten där respektive nations kvinno- och rösträttsrörelser kommenterar och på 

olika vis blandar sig i.105 Hertha förblir objektiv i sin redogörelse av de bägge nationernas 

ställningstaganden, trots de tydliga skillnaderna i respektive lands rörelsers syn på och 

ställningstagande i frågan. 

 Tysklands kvinno- och rösträttsrörelse som enligt Hertha får stå tillbaka i sitt 

arbete för jämställdhet och kvinnlig rösträtt p.g.a. de plikter som kriget för med sig beskrivs 

ofta i samma anda som den franska kvinno- och rösträttsrörelsen.106 Men det är – om möjligt 

– med ännu mer än för de franska kvinnorna sympatiserande och stor beundran som Hertha 

beskriver och kommenterar de tyska kvinno- och rösträttsrörelserna under pågående krig. 

Bedriften att som tysk kvinna under pågående krig få till stånd en internationell 

kvinnokongress för fred (Fredskongressen i Haag 1915) gör Lida Gustava Heymann till en av 

                                                           
104 Hertha 1915:3. s. 58.  
105 Hertha 1916:12. s.253f.  
106 Hertha 1915:5.  
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världens tappraste enligt Hertha.107Det är i liknande ordalag som de tyska kvinno- och 

rösträttsrörelserna, om än inte alltid så extrema som i exemplet ovan, som de tyska kvinnornas 

handlande kommenteras av Hertha under perioden för undersökningen. De tyska kvinnornas 

pliktkänsla under kriget visar sig bl.a. via ett stärkt husmodersideal där det kvinnliga 

krigsbidraget i form av ökat ansvarstagande inom hemmet och den privata sfären förordas 

inom nationen, vilket är för Hertha ett välkommet initiativ. Det uteblivna anspråket på 

kvinnlig rösträtt från de tyska kvinnorna är något som Hertha upplever som en agitation 

påverkad av rådande nationalpsykologi.108 Den av Hertha förmodade censuren får skulden för 

ett uteblivet anspråk på kvinnlig rösträtt, tillsammans med en vilja inom respektive rörelse att 

vara till lags p.g.a. rådande samhällsmässiga förhållanden. 109  

 Om någon form av kritik mot den tyska kvinno- och rösträttsrörelsen görs är det 

i det hänseendet att den har ett i förhållande till nationell befolkningsmängd litet 

medlemsantal, men samtidigt anses den vara stark och kvalitativ.110 Den av kriget starkt 

påverkade agendan för kvinno- och rösträttsrörelsen i Tyskland tycks av Hertha i det tolfte 

numret av Hertha 1915 ha ”[…]fullständigt legat nere[…]”111, vilket också är det intryck som 

förmedlas i tidskriften. De nyheter som Hertha redovisar från tyska kvinno- och 

rösträttsrörelsers respektive tidskrifter i efterföljande nummer av undersökningsperioden 

kretsat kring barnafödande och behovet av ökad befolkningspopulation.112  

 Kvinnorörelsen i Storbritannien beskrivs av Hertha som en motsats till den 

tyska men samtidigt poängteras en viss ineffektivitet: 

 
Den engelska kvinnorörelsen, i allo en motsats till den tyska, starkt 

rekryterande, fashionabel, briljant iscensatt, agitatorisk till det yttersta, äger så 

många trofasta manliga vänner, att den väl kan vara belåten med sin yttre 

ställning, om det än går förunderligt smått med befrämjandet av dess syften113 

 

Trots den i citatet ovan poängterade ineffektiviteten hos den engelska kvinnorörelsen beskrivs 

och kommenteras den med respekt och i många hänseenden anses den vara ett föredöme och 

något eftersträvansvärt i sin organisation av Hertha. Men det är med en viss ambivalens som 

Hertha ser på det mer radikala och militanta tillvägagångssättet som delar av den engelska 

rösträttsrörelsen nyttjar för att göra sin röst hörd.114 De militanta suffragetternas taktik 

beskrivs som fasansfull och fel ur moralisk synpunkt.115 Hertha kan dock inte bortse från att 

den har en viss effekt på det engelska styret och i ett nummer görs det ett krasst konstaterande 

via de engelska suffragetternas egna ord att det är ”[…]våldsamma argument som verkar på 

John Bull[…].116 Några nummer senare skrivs det i Hertha att ”De laglydigt arbetande 

                                                           
107 Hertha 1915:6. s.122.  
108 Hertha 1915:6. s.123f.  
109 Hertha 1915:6. s.124.  
110 Hertha 1915:5. s.100f.  
111 Hertha 1915:12. s.253.  
112 Ex. Hertha 1915:18; Hertha 1916:7;12.  
113 Hertha 1915:5. s.101.  
114 Det förbund som var mest framträdande inom den militanta delen av den engelska rösträttsrörelsen var 

WSUP (Women’s Social and Political Union), grundat 1903 av Emmeline Pankhurst. 
115 Hertha 1914:7. s.144.  
116 Hertha 1914:7. s. 144.  
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rösträttsföreningarna, som i decennier tåligt burit dagens tunga, ställs nu oförtjänt i 

skuggan[…].”117  

 När första världskriget inleds avtar de militanta och radikala handlandet i 

frekvens och styrka hos de engelska kvinno- och rösträttsrörelserna, men den politiska 

agitationens frekvens tillsammans med ståndpunkterna förblir intakta även om retoriken 

anpassas efter förhållandena. Det agiteras för fullständigt medborgarskap och kvinnlig rösträtt 

för Storbritanniens kvinnor, med en retorik som sätter regeringen i ett tillstånd av skyldighet 

gentemot rikets kvinnor, när den nu vill se dem försvara och bistå sitt land som just 

medborgare. Den fortsatta energin och geisten hos de engelska kvinnorna när nationen 

befinner sig i krig gör starkt intryck på Hertha, som ser uppgiften att kämpa mot regeringen 

samtidigt som ett samhällsbevarande arbete utförs som en speciellt engelsk uppgift.118  

 Det är sällan som ett nummer av tidskriften under perioden för undersökningen 

inte inkluderar någon text från de engelska suffragetternas tidskrifter, eller andra tidningar där 

de engelska kvinnornas politiska kamp eller krigsinsatser redogörs för. Herthas inställning till 

och syn på den engelska kvinno- och rösträttsrörelsen kan bäst beskrivas som en 

inspirationskälla vars handlande, bortsätt från de militanta aktionerna, får en positiv prägel i 

Herthas redogörelser och ses som främjande av kvinnoemancipationen. Hertha målar upp en 

bild av en konservativ regering som sällan eller aldrig ger vika för suffragetternas krav på 

ökat inflytande och medborgliga rättigheter för kvinnan, en bild som tjänar den egna kampen 

på den nationella fronten för Hertha och FBF. De engelska suffragetternas ihärdiga politiska 

kamp tillsammans med de engelska kvinnornas krigsinsatser, skapar en bild av den engelska 

kvinnan som en sympatisk patriot som i sina värderingar står över de nesliga männen i 

regeringen och agerar utifrån landets bästa. Moraliska värderingar och ett agerande hos de 

engelska kvinnorna som kan inge hopp och tro i de egna leden för FBF.  

 Den väldokumenterade och inspirerande engelska kvinno- och rösträttsrörelsen 

står i Hertha i kontrast till den samtida pågående kampen för USA:s kvinno- och 

rösträttsrörelser som uppmärksammas mindre; men när den väl rapporteras från är det i form 

av starka kvinnoporträtt och flertalet gånger förmedlas det att framstegen som görs är fler och 

bättre i USA än i Europa. I nummer 1915:18 av Hertha beskrivs delar av den amerikanska 

kvinno- och rösträttsrörelsen som en armé med en framstående elit vilka har producerat 

”[…]den bäst redigerade och skrivna periodiska publikation som någonsin fallit i våra 

tidningsvana händer”119, ett intryck av veckotidningen The Survey som genomsyrar bilden av 

rörelsen som helhet i Herthas porträtterande av vad som händer på andra sidan Atlanten. Det 

görs också jämförelser mellan Europa och USA. Europa som av Hertha målas upp som en 

mörk kontinent, till viss del förlorad och i avsaknad av en högre moral där ljuset i tunneln är 

svårt att se, mycket p.g.a. det pågående första världskriget. USA:s framtid ses med blida ögon 

med en kvinno- och rösträttsrörelse vars handlande och moral är värt att se upp till och ta 

efter. USA:s kvinno- och rösträttsrörelser är föredömliga sett ur ett helhetsperspektiv för 

Hertha.   

 När Hertha skriver om de nordiska kvinno- och rösträttsrörelserna i 

utlandsrapporteringen är det främst de danska rörelserna som kommenteras. De texter som tar 

                                                           
117 Hertha 1914:11. s. 234.  
118 Hertha 1914:19. s. 427.  
119 Hertha 1915:18. s.383.  
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upp Norge beskriver inte de norska kvinnorörelserna, de tar istället upp jämställdhet på 

arbetsmarknaden eller enskilda kvinnors insatser för fred. Situationen på Island nämns inte 

alls och Finlands respektive rörelser lyser med sin frånvaro. Att de nyheter och händelser som 

rapporteras från Norge har ett innehåll som framför allt tar upp jämställdhet på 

arbetsmarknaden och enskilda kvinnors insatser i samhället och inte belyser kvinnlig rösträtt 

har troligen sin förklaring i att allmän rösträtt infördes i landet redan 1913. Danmark införde 

kvinnlig rösträtt 1915 men ett mer utvecklat samarbete mellan de danska och svenska 

kvinnorörelserna inverkar troligen på rapporteringen. Men rapporteringen som görs om de  

danska kvinno- och rösträttsrörelsernas politiska arbete för att öka det kvinnliga inflytandet 

och bidra till ett mer jämställt samhälle är i sitt utförande ett mer objektivt beskrivande och 

redogörande av händelseutvecklingen. Redogörelserna för sammankomsterna mellan de 

nordiska ländernas kvinnorörelser är också de fåtaliga när det kommer till antalet omdömen 

om respektive nordisk nations rörelses struktur eller företagande. Men även om mer direkta 

omdömen uteblir i Herthas redogörelser framgår det implicit via texterna – framför allt de 

som tar upp sammankomsterna – att en respekt mellan ländernas respektive rörelser och 

kvinnor finns. Någon existerande hegemoni länderna emellan går inte att utläsa via Hertha. 

Efter sammankomsten mellan de nordiska kvinnorörelserna i Köpenhamn i januari 1916 

redogör Hertha för sammankomstens förutsättningar och de frågor som togs upp samt vad 

förhandlingarna resulterade i för beslut.120 Till sammankomsten var alla de nordiska länderna 

inbjudna men det var bara representanter från Sverige och Danmark som närvarade. 

Uteblivandet av de norska representanterna skriver Hertha var ofrivilligt och Islands samt 

Finlands frånvaro sades bero på samhällsmässiga omständigheter, m.a.o. det pågående första 

världskriget och de hinder i kommunikation och resande som var indirekta konsekvenser av 

krigets fortgång.121 Ingen beskylls för att ha ansträngt sig mindre för att närvara utan istället 

fortsätter texten i Hertha med den pragmatiska konklusionen att huvudfrågorna inte berör 

Finland och Island men dock Norge som med sitt ofrivilliga uteblivande skapar ett visst 

tomrum.122 När Hertha beskriver förhandlingarna i juni 1914 mellan de nordiska 

kvinnorörelserna, knappt två år tidigare, beskrivs förhandlingarna som att de ”[…]präglades 

av bästa samförstånd[…]”123. Hertha anser också att ”De skandinaviska folken ha så mycken 

gemensamt i uppfattning[…]att ett samarbete mellan deras kvinnor för vissa angivna ändamål 

bör ha utsikt att ge ett rikt utbyte”.124 Ordvalen och sättet att kommentera de andra nordiska 

ländernas respektive rörelser i Hertha tyder på en mellan de nordiska länderna ömsesidig vilja 

till att samarbeta och att det skulle göras på ett mellan länderna jämställt plan.  

 Samarbetet i norden och mellan västvärldens kvinno- och rösträttsrörelser är 

nästa del av analysen där det utifrån Herthas rapportering och kommentarer på internationella 

sammankomster under perioden för undersökningen skall redogöras för hur det samarbetades 

och i vilken skala.                    

 

                                                           
120 Thorstenson, Axianne. ”Skandinaviskt samarbete”. Hertha 1916:3. s. 45-49.  
121 Thorstenson 1916:3. s. 48.  
122 Thorstenson 1916:3. s. 48.  
123 Thorstenson 1916:3. s. 47.  
124 Thorstenson 1916:3. s. 47.  



22 

 

5.2 I vilken skala och på vilka sätt samverkade man med andra länder enligt 
tidskriften Hertha?  
 

Under perioden för undersökningen rapporterar Hertha från två internationella 

sammankomster för kvinnor och nationella kvinno- och rösträttsrörelser; det är internationella 

kvinnorådets sammankomst i Rom 1914125 och fredskongressen i Haag 1915126. Det nordiska 

samarbetet beskrivs vid flertalet tillfällen via redogörelser i Hertha av sammankomster för de 

nordiska kvinno- och rösträttsrörelserna. En mer ingående beskrivning av de nordiska 

sammankomsterna görs det endast vid två tillfällen under undersökningsperioden, det är 

sammankomsterna under 1916 i Köpenhamn127 respektive Stockholm128. Det nordiska 

kvinnosaksmötet 1914 i Köpenhamn utlyses i Hertha129 men en redogörelse för vad mötet 

utmynnade i eller vad som inträffade efter det att mötet ägt rum uteblir. Vad mötet 1914 

resulterade i, går istället att läsa i en kronologisk utförd resumé av det nordiska samarbetet i 

Hertha som görs i samband med redogörelsen för sammankomsten mellan de nordiska 

kvinnoföreningarna i Köpenhamn 1916.   

 

Kvinno- och rösträttsrörelsen som transnationella organisation     
 

I början av undersökningsperioden, närmare bestämt i maj 1914, har internationella 

kvinnorådet en sammankomst i Rom. Sammankomsten i Rom rapporteras från och 

kommenteras utav Hertha via huvudsakligen andra kvinnotidningar eftersom de själva inte 

har någon på plats som kan bistå med någon form av direkt korrespondens.130 Hertha 

beskriver organisationens direkta inverkan på samhällsmässiga förhållanden för kvinnan som 

knapphändig och i avsaknad av ”[…]praktiska ingripande[…]131 då ”Mycket av arbetet förblir 

undersökningar och debatterande av förhållanden”.132 Det framgår dock i texten att det 

debatteras om möjligheten att införa internationella lagar som skall förhindra prostitution, en 

praktiska åtgärder är att placera ut s.k. ”matrons” som skall övervaka förhållandena på de 

transatlantiska fartygen, som beskrivs som ”flytande hotell” i Hertha.133 Det i texten 

inledande påståendet av Hertha, att kvinnorådets direkta inverkan på samhället är 

knapphändigt, blir i viss mån motbevisat, då initiativ och vilja till att ha en direkt inverkan via 

praktiska ingripanden tycks finnas hos de som samlats i Rom. Att Hertha väljer att redogöra 

för ämnet prostitution och den debatt i ämnet som skedde under sammankomsten kan delvis 

bero på att det i samtiden för kvinnorörelsen, inte minst FBF, var en viktig samhällsmässig 

debatt att inverka på. Hertha visar på hur frågor kring prostitution tas upp i internationella 

kvinnoförbundet och betydelsen av den i en internationell kontext, vilket i sin tur kan öka 

betydelsen för frågan i den för Hertha mer relevanta nationella debatten. Det samarbetas 

                                                           
125 Hertha 1914:12.  
126 Hertha 1915:7;10;11;12;13.  
127 Thorstenson 1916:3. s. 45-49.  
128 Hertha 1916:17; L. D-N. ”Nordiska kvinnokonferensen i Stockholm 10-11 november 1916”. Hertha 1916:18. 

s. 375-380.  
129 Hertha 1914:8.  
130 Hertha 1914:12. s.261.  
131 Hertha 1914:12. s.261.  
132 Hertha 1914:12. s.261.  
133 Hertha 1914:12. s.261.  
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mellan länderna för att implementera lagar och anställa folk som övervakar specifika platser 

för att förhindra prostitutionens praktiker och spridning. Ett initiativ och arbete som tyder på 

att området för inverkan och implementering av rådets beslut är stort och har potential till att 

beröra många nationers nationella politik.  

 Den kvinnliga rösträttens införande tas också upp vid mötet och framgår via 

Herthas rapportering som ett av många ämnen som diskuterats, dock var entusiasmen och 

intresset för ämnet det största utav alla under sammankomsten, där bifallet för kvinnlig 

rösträtt var enhälligt enligt Hertha.134 Via kommentaren på hur frågan om kvinnlig rösträtt 

mottogs och behandlades under mötet i Rom framgår det via Hertha att frågan i fokus vid 

tidpunkten på det internationella planet för kvinnorörelsen var just kvinnlig rösträtt. 

 

Kvinnor för fred 
 

Fredskongressen i Haag som ägde rum den 27 t.o.m. 30 april 1915 var i första hand – efter det 

program som presenteras i Hertha – en kongress med syftet att få de krigförande makterna till 

att offentliggöra de villkor, på vilka de skulle kunna ingå fred, och för ändamålet omedelbart 

ingå ett vapenstillestånd.135 Men det framgår också via programmet som presenteras i Hertha 

att i arbete med skapandet av fred och för att kunna förebygga framtida krig begärs en politisk 

jämställdhet för kvinnan med mannen i alla länder, en begäran som i sig självt är en protest 

mot den statsmannapolitik som leder till krig.136 Via kongressen görs det en indirekt protest 

mot det rådande politiska styret och ett uttalande att samhället är i behov av kvinnans 

offentliga tillika politiska inverkan för att skapa fred och förebygga uppkomsten av krig 

mellan länder. Fredskongressen är såväl en appell till det rådande styret i de länder som är 

inblandade i kriget som till länder där det politiska inflytande är reserverat åt mannen, att 

stoppa det pågående kriget samt att införa kvinnlig rösträtt. Att det i förstahand är en kongress 

som vill gynna freden framgår när den som först tillfrågas att leda förhandlingarna avböjer 

eftersom hon är så pass förknippad med kampen för kvinnlig rösträtt att det skulle överskugga 

mötets huvudsakliga intention.137 Det är ledaren för den holländska rösträttsrörelsen som 

öppnar det för kongressen inledande mötet och bland de 1600 deltagarna är många av 

samtidens kvinnorörelserepresentanter närvarande.138 För USA deltog 43 kvinnor, 20 från 

England och flertalet kvinnor var på plats och representerade Tyskland, Ungern och de 

skandinaviska länderna, enligt Hertha.139 De två nationerna, USA och Storbritannien, med 

sina respektive inflytelserika och väletablerade kvinnorörelser, gör med sitt närvarande och 

stora antal representanter att mötets chanser ökar till att få den av initiativtagarna efterönskade 

effekten på omvärlden. Fredskongressen i Haag är ett bevis för den administrativa kunskapen 

och viljan som kvinno- och rösträttsrörelsen hade på ett transnationellt plan. Via ett effektivt 

och praktiskt samarbete gjordes politiska aktioner och uttalanden som för samtidens kvinnor 

betydde en samlad offentlig röst till stöd för ökad jämställdhet mellan könen.  

 

                                                           
134 Hertha 1914:12. s.262.  
135 Hertha 1915:7. s.142f.  
136 Hertha 1915:7. s.143.  
137 Hertha 1915:7. s.142.  
138 Kleman, Anna. ”Kongressen i Haag”. Hertha 1915:10. s. 200.  
139 Kleman 1915:10. s.200.  
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Nordiskt samarbete 
 

Det nordiska samarbetet har tagits upp tidigare under analysen, men då för att besvara frågor 

kring hur Hertha såg på respektive nations rörelser och agerande i kvinnosaksfrågor. Frågorna 

besvarades dels genom en analys av det som skrevs i Hertha och redogörelsen av 

sammankomsterna, och det är dessa redogörelser som utgör grunden för att analysera hur 

samverkan såg ut och i vilken skala.  

 Januarimötet i Köpenhamn 1916 resulterar i att det endast är svenska och danska 

representanter på plats och ges den pragmatiska konklusionen i Hertha att man ”[…]icke 

behöver utesluta möten i en trängre krets”.140 Pragmatismen och behovet av densamma i 

arbetet med att öka jämställdheten och kvinnor ställning i samhället är i Herthas texter en röd 

tråd när möten skall anordnas och vad som kan förväntas utav dem. Kriget är ständigt 

närvarande, även för de neutrala nordiska staterna. Men trots de rådande omständigheterna 

samlas representanter från samtliga nordiska länder i Stockholm i slutet av 1916 för att 

diskutera frågor rörande kvinnor såväl i den privata sfären som i den offentliga. Kvinnlig 

rösträtt tas inte upp vid mötet i Stockholm, troligen av den orsaken att alla de nordiska 

länderna förutom Sverige har vid tidpunkten infört kvinnlig rösträtt. Kvinnlig rösträtt är inte 

med på dagordningen för mötet i Köpenhamn i januari 1916 men däremot diskuteras den 

under sammankomsten 1914 i Köpenhamn enligt Hertha. Det som framgår via Herthas 

resuméer av sammankomsterna 1916 är att de viktiga ämnena berör äktenskapslagstiftning, 

kvinnliga löner och värdesättandet av kvinnors arbete såväl i det offentliga som i det privata. 

 Mötena för de nordiska kvinnorörelserna fungerar som ett diskussionsforum där 

lärdomar görs och kontaktnät skapas. Ett slutomdöme för mötet i Stockholm 1916 i Hertha 

skrivs: ”De faktiska resultaten av sammanslutningen kunna visserligen ännu ej överblickas, 

men de goda auspicier, under vilka mötet hållits, låta oss med ljusa förhoppningar se 

framtiden an”.141 Även om den kvinnliga rösträtten inte är med på programmet så är 

representanter för den svenska L.K.P.R. närvarande vid båda sammankomsterna under 1916.  

Mötet i Köpenhamn verkar – till skillnad från det i Stockholm – ha varit för en mindre krets, 

delvis p.g.a. uteblivandet av norska, isländska och finska representanter, men kanske också 

p.g.a. att det var det mötet som till viss del gjorde att ett samarbete återupptogs och som sedan 

ledde fram till det, sett till antalet personer, mer besökta mötet i Stockholm. Kriget satte 

käppar i hjulet och Hertha tillskriver mycket av förtjänsten för det återupptagna samarbetet 

med start 1916 till den danska kvinnorörelsen, närmare bestämt Dansk Kvinnosamfunds 

ordförande Astrid Stampe Feddersen (1852-1930).142 Det framgår via Hertha att 

representanterna som närvarar och är inbjudna till sammankomsterna är framstående och 

betydelsefulla agitatorer för kvinnosaken i sina respektive länder. Det är så att säga en 

betydelsefull elit kvinnor, och vid stockholmsmötet även fulltalig elit, som närvarar vid 

sammankomsterna.       

 
 
                                                           
140 Thorstenson 1916:3. s. 49.  
141 L. D-N 1916:18. s.380.  
142 Thorstenson 1916:3. S. 48.  
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6 Avslutande diskussion och reflektion   
 

Den stagnation som kriget innebar för kvinno- och rösträttsrörelsernas arbete gjorde att 

utlandsrapportering i Hertha kom mer att kretsa kring krigets inflytande på kvinnors situation 

i de länder som var inblandade i kriget än det arbete som utfördes av kvinno- och 

rösträttsrörelser på det internationella planet. Vissa nationers kvinno- och rösträttsrörelser 

tilläts under omständigheterna vara mer aktiva än andra, där framför allt de tyska och franska 

rörelserna utmärker sig som motsatser. De tyska kvinno- och rösträttsrörelserna var trots 

nationens roll i kriget aktiva, dock inte offentligt gällande frågan om kvinnlig rösträtt, när den 

franska mer eller mindre inte syntes till eller hördes från efter det att kriget startat. Den 

inverkan som kriget har på kvinno- och rösträttsrörelserna runt om i västvärlden inverkar 

förstås på de omdömen som görs utav Hertha, ett överseende med inaktivitet och den p.g.a. 

kriget anpassade retoriken i tidskrifterna går att skönja i Herthas utlandsrapportering.143 

 De omständigheter som råder för andra mer inblandade nationers kvinno- och 

rösträttsrörelser gör att Hertha i sitt uttryck imponeras över det arbete som trots allt görs för 

att förbättra kvinnans privata men framför allt offentliga position. För att uppfylla syftet med 

undersökningen utifrån vald källa kanske en annan senarelagd periodisering hade bidragit mer 

p.g.a. krigets inverkan; det kan också hävdas att det under kriget uppstår en särskild och 

viktigt betydelse av att se andra skeenden i krigets skugga och för den svenska nationella 

kvinno- och rösträttsrörelsen blir de internationella rörelsernas mångsidiga kamp en källa till 

inspiration. När suffragetterna i Storbritannien trots krigets närvaro fortsätter att agitera och 

agera för kvinnlig rösträtt, blir deras aktioner ett bevis för uppoffring och ihållande vilja till 

att bli en fullvärdig medborgare, något som kan pekas på och tas upp i den inhemska debatten 

kring kvinnlig rösträtt. I Ågren och Tillmans undersökning gjordes iakttagelsen att det i 

Storbritannien rådande motståndet för kvinnlig rösträtt bland männen uteblir i Herthas 

rapporteringar, vilket kan bekräftas via analysen för denna undersökning.144 Hertha väljer 

endast att porträttera den kamp som suffragetterna för mot sittande regering och styret. Flera 

skäl kan ligga bakom Herthas val av att utesluta männens syn; men det skäl som troligen har 

mest betydelse är att i arbetet med att främja det egna syftet väljer Hertha att måla upp en bild 

som passar bäst in på den egna situationen och inkludera de roller som har störst betydelse i 

den inhemska debatten för att tillgodose kvinnoemancipationen. Även om ett motstånd fanns 

bland de svenska männen i frågan om kvinnlig rösträtt så är det i huvudsak den politiska 

arenan och det sittande styret som skall adresseras för att öka det politiska inflytandet för 

kvinnan. Det är inte ofta – för att inte säga aldrig – som den allmänna opinionen bland 

befolkningen i frågan om kvinnlig rösträtt i ett annat land redogörs för i Herthas 

utlandsrapportering. Betydelsen av andra kvinno- och rösträttsrörelser för den inhemska 

debatten i kvinnofrågor är som störst för kvinnans offentliga ställning och hur den påverkas 

av sittande styre och inte den i samhället rådande opinionen. Sättet att resonera och framställa 

                                                           
143 Se exempelvis: Herthas rapportering kring Tyska kvinnorörelsen i nummer 1914:14 under rubriken ”Famose 

Frauen” i avsnittet ”Glimtar utifrån”; eller avsnittet ”Glimtar utifrån” i nummer 1914:15 där krigets inverkan på 

kvinnofrågan i samtiden analyseras under rubriken ”Den neutrala zonen”; eller den sympati som framgår i texten 

för den franska kvinnorörelsen i nummer 1914:19 i avsnittet ”Glimtar utifrån” under rubriken ”Nationell 

krigspsykologi”.    
144 Tillgren & Åman 2013, s. 42. 
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rapporteringen grundar sig troligen i synsättet inom FBF som vill göra gällande att det är via 

rösträtten för kvinnan som den offentliga ställningen kan stärkas och inverkas på.145 Det inom 

FBF existerande synsättet gynnas mest av att framställa de engelska suffragetterna i drag som 

liknar den egna kampen, en kamp för ett ökat offentligt inflytande där landets styre ofta får 

agera som antagonist till kvinno- och rösträttsrörelsen.              

 Om det är den kvinnliga rösträtten som skall främjas via rapporteringen av den 

engelska suffragettrörelsen i Hertha så är det bland de europeiska nationerna svårt att hitta 

kvinno- och rösträttsrörelser som skall vara lika gynnsamma för det ändamålet via analysen. 

De nordiska länderna har redan infört kvinnlig rösträtt eller är nära ett införande, som i 

Danmark, och kan därför inte på samma sätt – under en stor del av undersökningsperioden – 

utgöra ett exempel på kampen för kvinnlig rösträtt i Herthas utlandsrapportering. Det är 

istället USA som Hertha ser till för att hitta en kvinnorörelse som är allmänt föredömlig i sitt 

främjande av kvinnoemancipationen och i synnerhet kvinnlig rösträtt. Herthas rapportering 

kring händelseutvecklingen i USA och kvinnors kamp för rösträtt har en hoppfull ton, som i 

exemplet med den misslyckade kampanjen för kvinnlig rösträtt i öststaterna där Hertha 

summerar misslyckandet med ord som vill säga att den som ingenting hade kan ingenting 

förlora.146 Hertha väljer hoppfullhet istället för att se till det motstånd som fanns mot kvinnlig 

rösträtt och på så vis skapa en mörkare bild av läget. Det intryck som ges är att Hertha ser det 

goda i USA när det i Europa råder fullskaligt krig och ondska. 

 Det av Ulla Manns identifierade husmodersideal inom FBF går även att skönja i 

utlandsrapporteringen.147 Tysklands rösträttsrörelse under kriget ligger i stort sätt nere men av 

det som framgår i Herthas rapportering är att kvinnorörelsens arbete – i den mån det existerar 

– fokuserat på att framhäva kvinnans medborgerliga status via hennes roll som husmor såväl i 

hemmet som i det offentliga.148 Plikttroget omhändertagandes sitt fosterland och dess soldater 

ser Hertha upp till den tyska kvinnan och sympatiserar med hennes under pågående krig 

begränsade möjligheter till att nå sin fulla potential. Istället får den tyska kvinnan lappa ihop 

det som männen förstör, vilket hon gör med den äran. Det är en sann husmoder som med sina 

mjuka egenskaper uppfyller sin medborgerliga plikt och på så vis agerar för att den kvinnliga 

rösträtten skall snarast möjligt bli ett faktum.    

 Synonymt för de västerländska kvinno- och rösträttsrörelserna är deras 

pacifistiska hållning och ett agiterande som i sin retorik aldrig förespråkar krig. Rörelserna 

och/eller förbunden kan ge stöd åt sin nation men aldrig ges det uttryck i Hertha för att en 

kvinno- och rösträttsrörelse ser kriget som en lösning på samtida samhällsmässiga problem. 

Den pacifistiska hållningen som Hertha beskriver som mer eller mindre gällandes alla 

samtida kvinno- och rösträttsrörelser och i avsaknad av interna motsättningar kan likställas 

med uteblivandet av andra interna stridigheter som exempelvis de av Josefin Rönnbäck 

identifierade kulturella splittringar för nationers respektive kvinno- och rösträttsrörelser.149 

Kvinno- och rösträttsrörelserna i västvärlden beskrivs av Hertha på så vis som rörelser i 

                                                           
145 Ett antagande som grundar sig Manns undersökning och resonemang kring vad som var den ”sanna 

frigörelsen”, se exempelvis: Manns 1997, s. 14-15 & 193f.  
146 Se Hertha 1915:20, rubrikerna ”Vem Vann?” och ”Mönsterlandet” i avsnittet ”Glimtar utifrån”. 
147 Manns 1997, s. 206-211. 
148 Exempel på Herthas kommentarer kring den tyska husmodern finns i nummer 1915:2 under rubriken 

”Kökens mobilisering” och nummer 1915:4 under rubriken ”Ett störtat ideal” i avsnittet ”Glimtar utifrån”. 
149 Rönnbäck 2004, s. 248f. 
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avsaknad av interna stridigheter. En beskrivning som är svår att ta till sig när det kommer till 

kolonialmakterna och framför allt USA; Rönnbäck beskriver de amerikanska rörelserna som 

rörelser med ständig inverkan av de i landet kulturella skillnaderna, framför allt etniska 

aspekter var närvarande i rösträttsfrågan i USA.150 Kolonialmakternas agerande i respektive 

kolonier är också frånvarande i Herthas utlandsrapportering. Hertha som till lejonparten 

använder sig av tidskrifter från andra nationers kvinno- och rösträttsrörelser i sin 

utlandsrapportering, skapar med det egna urvalet av artiklar i dessa tidskrifter klanderfria och 

moraliskt upphöjda normentreprenörer. En norm som enligt teorin kring norm-diffusion 

befinner sig i sitt första stadie, där normentreprenörernas uppfattning kring vad som är rätt 

och eftersträvansvärt beteende fortfarande strider mot den allmänna opinionen.151 Andra 

nationers kvinno- och rösträttsrörelser gör sig bäst som normentreprenörer i den inhemska 

miljön om de i så stor utsträckning som möjligt liknar den egna rörelsen och samtycker kring 

de för rörelsen basala ståndpunkter. Många av de kulturella skillnaderna mellan länderna i 

västvärlden, som har en inverkan på respektive nations rörelsers arbete, ingår inte i Herthas 

utlandsrapportering. I USA är frågor som berör etnicitet ofta förekommande för kvinno- och 

rösträttsrörelserna, men eftersom det inte finns någon motsvarighet i den svenska samtida 

kulturen eller liknande frågor i den inhemska rösträttsdebatten tjänas det egna syftet bäst med 

en utlandsrapportering i avsaknad av sådana kulturella aspekter.152 För Hertha handlar det om 

att gynna kvinnans ställning, men fokus i Hertha ligger på den inhemska debatten. När FBF 

grundas görs det ingen nationell distinktion för de kvinnor som skall främjas och tas hänsyn 

till när arbetet inom förbundet utförs.153 Andra nationers förbund och rörelsers verkan för 

kvinnoemancipationen på det nationella planet är av betydelse för FBF och gynnas i sin 

framställning i Hertha av en för den inhemska debatten förståelig och anpassad retorik.  

 Den transnationella kvinno- och rösträttsrörelsen för undersökningsperioden var 

en normentreprenör som via de olika samarbetena mellan nationer, antigen via de större 

förbunden eller mer regionala likt det nordiska samarbetet, påverkade den svenska normen 

vad gäller synen på kvinnan i samtiden och hennes politiska rättigheter. Evans sätt att 

beskriva de internationella förbunden (exempelvis det internationella kvinnorådet vars möte i 

Rom tas upp i analysen) som mer bidragande till en känsla av samhörighet och skapande av 

ett kontaktnät kvinnor emellan än en praktisk inverkan på det samtida politiska klimatet och 

kvinnliga rättigheter är i viss mån en korrekt uppfattning.154 De internationella förbunden och 

den transnationella samverkan mellan kvinno- och rösträttsrörelser hade inga administrativa 

funktioner inom respektive verksamhet som praktiskt kunde inverka på det offentliga rummet 

i samhället, och konstigt vore väl det. De frågor som diskuteras under mötena mellan olika 

nationers kvinno- och rösträttsförbund är alla förknippade med en i samhället existerande 

norm som förebygger en direkt och praktisk inverkan. Först måste den existerande allmänna 

och vedertagna sanningen, m.a.o. normen, kring synen på kvinnan och hennes rättigheter 

                                                           
150 Rönnbäck 2004, s. 248f. 
151 Finnemore & Sikkink 1998, s. 896. 
152 Undantaget i Hertha för undersökningsperioden är rapporteringen från just USA där framför allt etniska 

aspekter i kvinnors strävan för ökad offentlig status i landet framgår; Se exempelvis: Hertha 1914:20 ”Där 

världen är ung” i avsnittet ”Glimtar utifrån”; Hertha 1916:18 ”Den röde mannens prioritetsrätt som rösträttsvän” 

i avsnittet ”Kringblick”. 
153 Se inledande citat för undersökningen (s.2) 
154 Evans 1979, s. 314. 
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ändras för att sedan följas upp av praktiska åtgärder, exempelvis kvinnlig rösträtt. Men det 

kan via Herthas beskrivning av mötet i Rom för det internationella kvinnoförbundet ges 

exempel på initiativ som skulle kunna få praktiska konsekvenser för i detta fall den 

prostitution som förekom ombord på passagerarfartyg.155 Även om de internationella 

sammankomsterna i mångt och mycket bidrog till ett ökat kontaktnät och upplysningar i 

frågor som berörde och inverkade på kvinnoemancipationen så vore det, i och med de 

åtgärder som diskuterades i Rom för att förebygga prostitution, fel att avskriva det 

internationella kvinnoförbundet en förmåga till att praktiskt inverka på sin samtid. En 

undersökning som närmre studerade de internationella förbundens inverkan på sin samtid och 

som delvis tog upp de praktiska åtgärder som vidtogs till följd av beslut fattade vid 

sammankomsterna hade förstås varit att föredra för att undvika allt för spekulativa slutsatser.  

 Många av samtidens kvinnor som var administrativt och praktiskt involverade i 

rösträttsfrågan ville övertyga styret om vad som var kvinnans rätt i samhället, ändra på den i 

det offentliga rummet gällande normen kring kvinnan och förbättra hennes offentliga status. 

Rösträtten ansågs vara vägen till en för kvinnan ökad medborgerlig och offentlig status. Det 

fokus som låg på rösträtten, under framförallt de större internationella förbundens 

sammankomster, gör att bidraget i första hand var ett skapande av en gränsöverskridande 

opinion i frågan.156 Samverkan mellan kvinno- och rösträttsförbunden på det internationella 

planet skall på så vis inte underskattas i rollen som normentreprenör, stödjandes jämställdhet 

mellan könen i samhället samt kvinnlig rösträtt inom den nationella politiken, bl.a. den i 

Sverige. Evans har rätt när han säger att den praktiska inverkan var liten, men den 

pragmatiska kvinnorörelsen som beskrivs i Herthas utlandsrapportering hade långsiktiga mål 

där det praktiska ofta fick stå tillbaka för att främja det teoretiska som yttrade sig via ett 

spridande av åsikter för att främja jämställdheten i samhället. 

 Det nordiska samarbetet som kommenteras och rapporteras från i Hertha 

beskrivs i ord som visar på ömsesidig respekt och förståelse mellan de respektive nordiska 

nationernas kvinnoförbund. Undersökningens periodisering gör att ett redogörande för de 

diskussioner kring rösträtt som togs upp, framför allt under 1914, under sammankomsterna 

uteblir. Herthas texter kring sammankomsterna för de nordiska kvinnoförbunden är inga 

detaljerade beskrivningar, istället är det en mer övergripande redogörelse för de ämne som tas 

upp och i viss mån en beskrivning av vilka punkter eller det ämne som var viktigast att 

diskutera under sammankomsten.157 Det ämnen som verkar till att figurera mest på 

dagordningen är framför allt förknippade med äktenskapslagstiftning och kvinnans sätt tillika 

rätt att hävda sig i samhället för att öka sin medborgerliga status. Det är därför svårt att säga 

vilken inverkan som just det nordiska samarbetet hade för arbetet med den kvinnliga 

rösträtten i Sverige under perioden för undersökningen. Men det kan med stor övertygelse 

hävdas att samarbetet, framför allt det mellan Sverige och Danmarks kvinnoförbund, bidrog 

                                                           
155 Hertha 1914:12. s.261-263.  
156 Rösträttens stora betydelse internationellt kan framför allt tydas i Herthas rapportering från sammankomsten i 

Rom 1914 (Hertha 1914:12. s. 261-263) och Herthas rapportering från Haagkongressen 1915 (se exempelvis: 

besluten från Haagkongressen punkt 15 i Hertha 1915:11 s.240; eller i det programförslag som redovisas i 

Hertha 1915:7 s. 143, där det föreslås en resolution om politisk rösträtt för alla länders kvinnor). 
157 Se Herthas redogörelse för de nordiska kvinno- och rösträttsrörelsernas i nummer 1914:8. s.165; 1916:3. 

s.45-49; 1916:7. s.353f.  
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till ökade insikter i varandras problem, insikter som kunde ligga till grund för att hävda sig i 

den egna nationella debatten. 

 Som normentreprenör och spridandet av åsikter gällandes synen på kvinnan och 

hennes rättigheter var det nordiska samarbetet och de sammankomsterna som det resulterade i 

av minst lika stor betydelse för den svenska normen som de internationella förbundens möten, 

i vissa aspekter kanske av större betydelse. För det nordiska samarbetet inträffade mötena på 

hemmaplan (i Danmark eller Sverige för undersökningsperioden) till skillnad från de 

internationella mötena; möten som tilldrog sig mycket uppmärksamhet och publicitet, i vart 

fall utifrån den beskrivning som ges i Hertha.158 Hertha beskriver möteslokaler och de rum 

där föredrag hölls under sammankomsterna som fullsatta, att det inte gick att inhysa alla som 

ville lyssna till föredragen under sammankomsterna.159 Uppmärksamheten kring mötena och 

föredragen hade säkerligen en stor betydelse för att skapa en medvetenhet hos allmänheten 

om att det fanns skilda åsikter, för och av kvinnor starka åsikter, om de rådande 

samhällsmässiga omständigheterna och kvinnans medborgliga rättigheter. Agiterandet till 

stöd för kvinnors medborgliga rättigheter, innefattandes åsikter som skilde sig från den i 

samhället existerande normen, gör att det nordiska samarbetet blev en normentreprenör till 

stöd för kvinnliga rättigheter, där bland annat kvinnlig rösträtt sågs som en av de viktigaste 

rättigheterna för den samtida kvinnan.   

 Källan har för undersökningen endast gett ett perspektiv av vilken betydelse 

som omvärlden hade för den svenska kvinno- och rösträttsrörelsen. En undersökning med 

fokus på de internationella sammankomster som inträffade fram till och med det att kvinnlig 

rösträtt infördes i merparten av västvärldens nationer hade varit ett bra komplement till denna 

undersökning. En undersökning där den internationella debatten i kvinnofrågor jämförs med 

de nationella för att på så vis kunna ge mer konkreta exempel på de frågor som var viktigare 

än andra inom respektive nation och om hänvisningar till den internationella debatten gjordes 

i den nationella. En sådan undersökning skulle kunna ge ytterligare underlag till förståelsen 

för såväl normdiffusion som betydelsen av internationell samverkan för kvinnor och 

jämställdhet. Svenska dagstidningars rapportering samt riksdagsmaterial vid tidpunkterna för 

de internationella sammankomsterna är källor som skulle kunna ge ytterligare svar på om 

samarbetet nådde ut till en bredare publik och på så vis bidra till ökad kunskap om den 

pågående normdiffusionen.         

7 Sammanfattning   
 

Syftet med undersökningen har varit att öka förståelsen för den betydelse som andra nationers 

kvinno- och rösträttsrörelser i västvärlden hade för den svenska samtida kvinno- och 

rösträttsrörelsen med en periodisering till åren 1914 t.o.m. 1916. Periodiseringen gjordes 

utifrån kvinnlig rösträtt och frågans aktualitet, kvinnlig rösträtt hade under perioden 1914 

t.o.m. 1916 inte införts i majoriteten av västvärldens nationer.  

                                                           
158 Se Herthas rapportering från Nordiska kvinnosakskonferensen i Stockholm 1916 (Hertha 1916:18. s. 375-

380.). 
159 L. D-N 1916:18. s. 378. 
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 Tidigare forskningen som tas upp i undersökningen för att redovisa det aktuella 

forskningsläget fokuserar framför allt på de nationella omständigheterna för kvinno- och 

rösträttsrörelser i Sverige och västvärlden under 1800-talet och tidigt 1900-tal. 

Undersökningen vill på så vis agera som ett komplement till tidigare forskning när andra 

nationers samtida kvinno- och rösträttsrörelsers betydelse för den svenska undersöks.       

 Utifrån FBF och tidskriften Herthas utlandsrapportering under perioden har 

frågeställningarna försökt besvaras för att tillgodose syftet. Frågeställningarna var: vilka 

länder FBF rapporterade om under åren 1914-1916; vilka länder framställdes som föredömen 

respektive jämlikar eller som sämre än Sverige; i vilken skala och på vilka sätt samverkade 

man med andra länder enligt tidskriften Hertha; vad betydde den internationella samverkan 

för rösträttsrörelsens genomslagskraft i Sverige? Frågor som besvarats med huvudsakligen en 

kvalitativ hermeneutisk metod, undantaget är det kvantitativa inslaget redogörandes för vilka 

länder som förekommer i Herthas utlandsrapportering och hur ofta.  

 För de två första frågorna var det utmärkande draget i Herthas rapportering att 

ingen nation eller rörelse fick en negativ bild målad av sig och att den huvudsakliga 

rapporteringen skedde från ett visst antal – och förhållandevis få till antalet – länder i 

västvärlden. De länder som upptogs mest i Herthas utlandsrapportering var USA, 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike, bland de nordiska länderna förekommer Danmark 

och Norge mest men rapporteringen kretsar oftast kring de fyra förstnämnda länderna. Den 

tredje frågan besvarades med en regional indelning där två typer av samverkan identifierades, 

den mellan de nordiska länderna samt den internationella, dels via Internationella 

kvinnoförbundet och dels via initiativet för skapande av fred via kongressen i Haag 1915. 

Sätten var förhållandevis lika oavsett om de var mer regionala samarbeten eller av större 

internationella mått, dock förekom sammankomster för de nordiska rörelserna oftare än de 

större internationella förbunden under perioden för undersökningen. Den sista frågan var 

svårare att besvara eftersom det inte finns konkreta bevis i källan för den betydelse som 

samverkan mellan västvärldens kvinno- och rösträttsrörelser hade. Ett försök görs till att 

besvara den sista frågan genom att tillföra teorin om norm diffusion i diskussionen och 

sökandet efter svaret. Teorin om norm diffusion som för denna undersökning ger kvinno- och 

rösträttsrörelserna benämningen normentreprenörer som i sin tur via sitt arbete vill ändra på 

den rådande normen i samhället till fördel för den egna åsikten om vad som är ett lämpligt 

eller önskvärt beteende. Även om betydelsen av samverkan mellan kvinno- och 

rösträttsrörelserna är svår att konkretisera i direkt samhällsmässig inverkan blir deras 

samverkan och sammankomster bidragande till ett i samtiden ökat intresse för deras frågor. 

Det ökade intresset gör dem till mer betydelsefulla normentreprenörer än om 

sammankomsterna skulle ha uteblivit. Undersökningen visar på att den för perioden samtida 

internationella och transnationella samverkan bidrog till en ökad medvetenhet inom den 

politiska och samhällsmässiga debatten kring frågor som rörde kvinnors privata och offentliga 

status såväl på ett internationellt som ett nationellt plan.   
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