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Abstract 
 

The main objective of this essay is to seek the answers to three questions: 1) What strategies 

and methods did Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, use to present their viewpoint on 

the issue of female voting rights? 2) How were the paradox, with conservatism and radical 

change, treated in their arguments for their opinion? 3)Why did the conservative female 

believe they distinguished from other voting struggling females? The purpose is to examine 

how MKR balanced their ideological fundamental idea and radical change in the female 

voting struggle during 1917-1921. The sources that’s been useful are the archives of the 

female voting movements, moderate women suffrage association and Gertrud Törnells text 

Responsibility. The study is a qualitative study and the text material has been analyzed. The 

results show that the conservative ladies in MKR had another standing in the struggle of 

female voting than other voting struggle ladies when it comes to the solutions. The aim was 

the same but it differed in what way it would happen. The conservative ladies wanted a less 

radical solution and a longer transition. MKR wanted to educate the women so that they could 

make reasonable decisions on the political arena. MKR also believed that the question should 

be taken more seriously if the women had different standings, mixed with a united front. It 

would make them more credible and politically mature.  
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1. Inledningsdel 
 

1.1 Inledning/ Problemformulering 
 

Runt sekelskiftet 1900 började de nya samhällsstrukturer som växt fram i Europa och Sverige 

under 1800-talet att etableras. I ett alltmer industrialiserat och urbaniserat Sverige fick staten 

och politikerna, utöver försvaret, nya sociala och ekonomiska ansvarsområden som innebar 

att staten skulle finna lösningar i detta förändrade samhälle.1 Under de första två decennierna 

av 1900-talet blev kvinnornas strävan efter politiskt inflytande mer påtaglig då alla manliga 

medborgare fick politiskt inflytande 1909. Nationalismen var en viktig del i 

demokratiseringsprocessen och rätten till inflytande knöts till medborgarskapet. Nationen var 

förknippad med kvinnlighet, ”moder Svea”, och det förutsatte då att kvinnorna fick medverka 

på alla samhällsnivåer.2 I denna samhällsomvandling förändrades även kvinnornas situation 

vad gäller deras möjlighet till försörjning och arbetsmarknadssituation. I takt med ökad 

efterfrågan steg antalet kvinnor i arbetslivet.3 Ur detta började kvinnorna organisera sig och 

bilda organisationer och föreningar för att få politiskt inflytande. Många kvinnor var med i 

flera olika föreningar samtidigt och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, 

arbetade med att utbilda kvinnorna i demokrati och politik.4 Där samarbetade kvinnor från 

olika politiska ideologier för kvinnans politiska rösträtt. Det blev dock problem för de 

konservativa kvinnorna under 1910-talet då många av de liberala och socialdemokratiska 

kvinnorna i föreningen ville ansluta sig till liberalerna och socialdemokraterna, som uppsatt 

kvinnlig rösträtt i sina partiprogram. LKPR:s neutralitet upphävdes därmed och det gjorde att 

bland annat ordföranden Lydia Wahlström lämnade sin ordförandepost.5 De konservativa 

                                                
1 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas tid, 5., [rev. 
och uppdaterade] uppl., Lund, 2015. S 184-187 
 
2 Hedenborg Kvarnström, 2015. S. 232 
 
3 Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor: problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37 = Women 
of the Right : problem and resource for Allmänna valmansförbundet 1900-1936/37, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 
1992. S.11 
 
4 Haglund, Ann-Cathrine & Petersson, Ann-Marie (red.), Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909: om färgstarka 
kvinnor i det kommunalgrå, Sällskapet för moderata kvinnors historia, Stockholm, 2009. S.31 
 
5 Lydia Katarina Wahlström, www.skbl.se/sv/artikel/LydiaWahlstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva 
Borgström), [hämtad 2018-12-19] 
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kvinnorna hamnade då i en problematisk situation som innebar utanförskap i flera avseenden. 

Dels gentemot LKPR och dels gentemot det konservativa partiet, Allmänna 

valmansförbundet, AVF. 6 Det bidrar bland annat till att man 1911 bildar Stockholms 

moderata kvinnoförbund, MKF, som senare kom att bli Sveriges moderata kvinnoförbund, 

SMKF. Detta förbund stod på en konservativ grund men var självständiga gentemot AVF i 

partipolitiska frågor vilket gör dem till pionjärer vad gäller att skapa en politisk självständig 

organisation.7 1917 skapar SMKF Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, i syfte att 

bearbeta de konservativa männen och snabba på den kvinnliga rösträtten. De konservativa 

kvinnorna balanserade en konservativ grund med radikal förändringspolitik i sakfrågor som 

rösträttsfrågan. Detta är en paradox som ur ett historiskt perspektiv är intressant och viktigt att 

se närmare på, då den endast i några få fall undersökts närmare.8 Hur formulerade MKR sin 

ståndpunkt i frågan för att inte bränna broar, dels gentemot sina konservativa bröder i 

Allmänna valmansförbundet och dels gentemot sina kämpande medsystrar i andra politiska 

organisationer. Den engelska journalisten Beatrix Campbell menar att den konservativa 

kvinnan per se är intressant då hon aldrig tagits på allvar, varken av sina konservativa bröder 

eller av det hon kallar vänsterkvinnor. Detta menar hon beror på att feminismen har varit så 

starkt förknippad med vänsterideologi att kvinnors politik automatiskt har definierats som 

vänster.9 På grund av detta kan det utan vidare forskning i ämnet medföra en onyanserad bild 

av de konservativa som motståndare till rösträtten. I historikern Josefin Rönnbäcks 

avhandling Politikens genusgränser, Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors 

politiska medborgarskap 1902-1921 menar hon att stödet för kvinnors rätt att delta i allmänna 

val hade större stöd hos dem som i den tidens språkbruk kallades vänsterpartierna. Alltså 

Liberalerna och Socialdemokraterna.10 Denna paradox behöver i och med detta undersökas 

och problematiseras. Därför blir det intressant att undersöka SMFK:s rösträttsförening MKR. 

Dels på grund av dess relativt outforskade historia och dels på grund av paradoxen i fråga. 

Paradoxen innefattade en konservativ ideologisk grund och en radikal förändringspolitik som 

kännetecknade rösträttsfrågan. För att vara den första självständiga, partipolitiska 

                                                
6 Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen: historisk översikt, Norstedt, Stockholm, 1933. S.120 
 
7 Haglund Petersson 2009. S.25  
 
8 Nicklasson 92,  
 
9 Campbell, Beatrix, The iron ladies: why do women vote Tory?, Virago, London, 1987. S. 1 
 
10 Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska 
medborgarskap 1902-1921, Atlas, Diss. Stockholm : Univ., 2004,Stockholm, 2004. S.34 
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kvinnoorganisation har det bedrivits lite forskning om SMKF och dess förening MKR. I och 

med det riskeras deras insats i rösträttsfrågan att glömmas bort. Historikern Stina Nicklasson 

menar att högerkvinnornas politiska engagemang och därigenom deras politiska 

sammanslutningar inte varit av intresse för forskarna utan man har fokuserat på vänsterns och 

socialdemokratiska kvinnor.11 Därav blir det historiskt viktigt att ytterligare uppmärksamma 

de konservativa kvinnornas arbete och åsikter när det gäller frågan om kvinnors tillträde till 

allmän rösträtt. 

 

1.2 Bakgrund  
 

För att förstå den historiska kontexten ges här en bakgrund kring områden som är relevanta 

för detta arbete.  

Innan 1909 var endast vissa män valbara till såväl kommunala som nationella politiska 

uppdrag. Dock fanns det möjlighet för vissa ogifta kvinnor eller änkor som uppfyllde 

ekonomiska kriterier och skattade i eget namn att rösta i kommunalvalen. På 1720-talet 

började rösträtten knytas till ägande och skattekraft vilket gjorde det möjligt för vissa ogifta 

kvinnor och änkor att rösta i vissa val. Dock skedde en maskulinisering av medborgarskapet 

under 1700-talet vilket påverkade vilka som skulle ges rösträtt. Det fanns en uttalad 

okunnighet om villkoren för rösträtten och en ovana att delta i politiska processer hos 

kvinnorna. I och med valbarheten av kvinnor till kommunala uppdrag 1909 kunde kvinnorna 

på riktigt börja etablera sig som ”kompetenta politiska medborgare”.12 

Under 1800-talets senare del skedde stora samhällsomvälvande förändringar i Sverige. 

Det innefattade en urbanisering, samtidigt som de allra flesta fortfarande bodde kvar på 

landsbygden, och det förekom en omfattande befolkningstillväxt. Något som var relevant för 

denna uppsats var även att i och med det förändrade samhället så blev det ett överskott på 

ogifta kvinnor som fick möjlighet att försörja sig genom statens byråkratiseringsprojekt. Det 

skapade nya arbeten inom bland annat hälso-sjukvård och skola. Yrken som sjuksköterska, 

lärare och barnmorskor uppstod ur detta.13 Medelklass eller överklasskvinnor passade inte att 

                                                
11 Nicklasson, 92.s.23 
 
12 Karlsson Sjögren, Åsa, 'Kvinnors röst i sekelskiftets städer: kommunalt valdeltagande före den allmänna rösträtten', Att 
göra historia : vänbok till Christina Florin., S. 134-154, 2008 
 
13 Florin, Christina, Kampen om katedern: feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans 
lärarkår 1860-1906 = Who should sit in the teacher's chair? : the processes of feminization and professionalization among 
Swedish elementary school teachers 1860-1906, Univ., Diss. Umeå : Univ., 1987,Umeå, 1987 
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arbeta inom fabrik och industrin och dessa nya arbeten var perfekt lämpade för dessa kvinnor. 

Dessutom var de billiga i drift då de inte fick lika mycket lön som männen.14 År 1909 fick alla 

manliga medborgare rösträtt på riksnivå och de kvinnliga medborgarna fick då tillträde till 

den kommunala politiken. Då skedde ett trendbrott och kvinnorna tog utifrån detta avstamp 

till att verka för att få politiskt inflytande även på riksnivå. 1910-talet var en turbulent tid både 

i omvärlden i och med första världskriget och hemma i Sverige. Det rådde en regeringskris 

samt bonde-demonstration under 1914 och även problem med mat då importen påverkades av 

kriget. Det var alltså en period av både politisk och social oro som bidrog till att samhället 

förändrades.15 Partipolitiken var inte fullt utvecklad under denna period jämfört med dagens 

mått mätt och det fanns inslag av politiska vildar i riksdagen. Dock fanns det ett 

socialdemokratiskt och ett liberalt parti som av högern kom att benämnas vänsterpartierna. 

Utöver dessa fanns även lantmannapartiet och Allmänna valmansförbundet. Nationalismen 

var en del i demokratiseringsprocessen då människor inom nationen kunde göra anspråk på 

allmän rösträtt och individuell självständighet. Det motiverades genom medborgerliga rättig- 

och skyldigheter.16 På så sätt bidrog nationalismen till att ge medborgarna politiskt inflytande, 

såväl män som kvinnor. Det gemensamma ansvaret för nationen vilade i medborgarnas 

händer. 

Allmänna valmansförbundet, AVF, bildades 1904 och var högerns parti som bestod 

enbart av män och enbart män kunde bli medlemmar. De hade som mål att ”befrämja 

fosterlandets lugna utveckling”.17 AVF ville undvika en självständig kvinnoorganisation inom 

högern för att man förmodade att det skulle skapa splittring inom högern. Detta ville man 

undvika för att kunna konkurrera med främst liberalernas och socialdemokraternas 

sammanhållning. De konservativa männen hade motsagt sig parlamentarism och kvinnlig 

rösträtt men fick ge vika 1918 då förslaget om kvinnlig rösträtt röstades igenom i 

förstakammaren. Man var delvis rädd för storstrejk och revolution. Detta även om det stred 

mot den tidens konservativa syn på kvinnans roll i samhället. Dock hade högermännen 

förhoppningar om att kvinnorna skulle bidra till en starkare ställning för konservatismen. Man 

trodde att kvinnor skulle rösta konservativt. Dessa förhoppningar blev delvis uppfyllda. Det 

                                                
14 Lagerlöf Nilsson, Ulrika, Tradition, modernitet och förnyelse: Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna 
kring sekelskiftet 1900, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Åbo Akademi, 2017,Åbo, 2017.s.61-69 
 
15 Hedenborg Kvarnström 2015. S.220-224 
 
16 Rönnbäck 2004. S.212 
 
17 Nicklasson, 92. S. 70-71 
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fanns även en oro för en socialistisk revolution likt den i Ryssland som påverkade att högern 

till slut gav sig till förmån för kvinnlig rösträtt.18  

Sveriges moderata kvinnoförbund, SMKF, var en sammanslutning av konservativa 

kvinnor som bildade en självständig partipolitisk organisation 1911, då som Stockholms 

moderata kvinnoförbund vilket senare utvidgades till Sveriges moderata kvinnoförbund. Detta 

var en konsekvens av bland annat två faktorer. Det ena var att högerkvinnorna var uteslutna 

från att delta i partipolitiskt arbete med sina ideologiskt liktänkande män i AVF som inte tillät 

kvinnor i sitt förbund. Det andra var att den tidigare neutrala kvinnoorganisationen LKPR, 

valt att gå ifrån sin partipolitiska neutralitet och stötta de partier som satt upp kvinnlig rösträtt 

på sin agenda.19 Som tidigare nämnts i inledningen valde Lydia Wahlström då att avgå som 

ordförande och orsaken påstods, av diplomatiska skäl, vara på grund av sjukdom. Man kan 

förutsätta att SMKF delvis skapades på grund av högermännens och de enligt högern så 

kallade, vänsterkvinnornas negativa syn eller motvilja gentemot högerkvinnorna.20 Dock 

fanns det ingen generell enstämmig syn på kvinnorna utan detta har tolkats via dessa gruppers 

uttalanden.  

SMKF ville samarbeta med AVF men begärde inget ekonomiskt stöd på grund av att 

man ville behålla självständigheten gentemot partiet. Kvinnorna ville inte springa männens 

ärenden samt behålla sin egna agenda och inte påverkas av AVF i allt för stor utsträckning.21 

År 1917 bildade SMKF Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, som kom att bli en del av 

SMKF. Denna förening bildades för att påskynda processen för kvinnlig rösträtt och för att 

omvända högermännen. Det var i nära samarbete med SMKF som arbetet skedde. Ibland 

omnämns föreningen som SMKF och ibland som MKR.22 MKR konstituerades 15 maj 1917 

och ordförande samt vice ordförande blev högerkvinnorna Lizinka Dyrssen och Stina Quint. 

Båda var verksamma i SMKF.23 

 

                                                
18 Nilsson, Torbjörn, Mellan arv och utopi: moderata vägval under 100 år, 1904-2004, Santérus, Stockholm, 2004. S.145 
 
19 Nicklasson, 92, s. 48-49 
 
20 Nicklasson, 92. S.65 
 
21 Nicklasson, 92. S.19 
 
22 LKPR:s årsberättelse 1917, s.21 Moderata kvinnors rösträttsförening 
 
23 Kristina (Stina) Quint, www.skbl.se/sv/artikel/StinaQuint, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ann-Marie 
Petersson), [hämtad 2018-12-21] 
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1.3 Forskningsläge 
 

Den tidigare forskningen som är relevant för denna uppsats kan delas in i tre områden: 

forskning om den kvinnliga rösträttskampen, om högerkvinnor och om konservatism.  

Den kvinnliga rösträttskampen var en del i den svenska demokratiseringsprocessen men 

enligt historikern Josefin Rönnbäck så har inte tidigare forskning och den nationella 

historieskrivningen undersökt denna aspekt av demokratiseringsprocessen.24 Josefin 

Rönnbäck menar att demokratin inte var ett faktum förrän kvinnorna fick rösta 1921. Detta 

har i tidigare forskning inte betonats och kvinnors aktörskap har visat sig ha stor inverkan på 

kvinnorösträttens införande.25 Kvinnorna har varit viktiga aktörer för att vinna kampen om 

rösträtten och bland annat på Island hade man kvinnogrupper likt dem i Sverige som 

diskuterade politiska frågor. Rösträttsfrågan var central men även sociala frågor 

diskuterades.26 

Den svenska kvinnliga rösträttskampen pågick från 1880-talet till 1921 då kvinnor för 

första gången får rösta i riksdagsvalet. Männen fick rösträtt tidigare av flera skäl, ett av dem 

var att männen och kvinnorna organiserade sig var för sig vilket gjorde att deras respektive 

politiska rättigheter behandlades var för sig.27 Rönnbäcks studie bekräftade att LKPR som 

organisation valde att motarbeta högermän för att kvinnliga rösträtten var överordnad alla 

andra politiska sakfrågor. Hon tar även upp högerkvinnornas utsatta situation då LKPR som 

organisation skulle agera neutralt men samtidigt förespråka de män som ställde sig bakom 

kvinnlig rösträtt. Det visar LKPR:s problematik att behålla rätt kurs i detta svåra politiska 

landskap. Rönnbäck beskrev även problematiken mellan höger och vänster då man från 

LKPR:s håll hellre såg en man med ”rätt” åsikt än en kvinna med ”fel” åsikt i 

stadsfullmäktige. Detta togs upp som exempel då högerkvinnan Alma Hedin valdes in i 

stadsfullmäktige. LKPR ansåg det beklagligt att hon inte hade det minsta intresse för 

rösträttsfrågan. I Rönnbäcks avhandling får man som läsare uppfattningen av att de flesta 

högerkvinnorna, och för den delen högermännen i första kammaren, var emot rösträtten, 

                                                
24 Rönnbäck, 2004. S.13-14 
 
25 Daley, Caroline & Nolan, Melanie (red.), Suffrage and beyond: international feminist perspectives, Auckland University 
Press, Auckland, 1994 s.5 
 
26Auður Styrkársdóttir, From feminism to class politics: the rise and decline of women's politics in Reykjavík 1908-1922, 
Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1999,Umeå, 1998.s 188-189 
  
27 Rönnbäck, 2004. S.13 
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vilket LKPR tillslut motsade sig och de uppmanade då kvinnorna i LKPR att rösta på 

kandidater från socialdemokraterna och liberalerna. Därav bröts neutraliteten och 

högerkvinnorna kände sig tvungna att organisera sig själva.28 

Samhällsvetaren Torbjörn Aronson resonerar i sin avhandling om vad definitionen av 

konservatism är och han kommer fram till att: ”Den konservativa demokratisynen innebär 

politikens begränsning till förmån för den historiska samhällsordningens ickepolitiskt 

initierade utveckling; en utveckling där de naturliga kollektiven och rättsordningen spelar en 

central roll.”29 Det finns flera sätt att tolka detta på men det som framgår vara grunden är att 

respekten för samhällets framväxt och nuvarande skick är större än politiska incitament för att 

förändra samhällsordningen i för stor grad. Därav paradoxen där det är svårt att förena denna 

tanke med radikal förändring. 

De hörnstenar som konservatismens samhällsåskådning bygger på är familj, kyrka, 

hembygd, stat och nation. Dessa byggstenar är centrala i synen på historiens roll. Samtidigt är 

det enligt historikern Torbjörn Nilsson problematiskt för ett i grunden konservativt parti att se 

hur det moderna samhället hyllar framsteg och förändring kopplat till den framväxande 

välfärdsstaten i senare historieskrivning. Forskningen har även i mindre grad intresserat sig 

för högerns inställning till demokratin.30 Beatrix Campbell har i sin bok The iron ladies: why 

do women vote Tory skrivit om de konservativa kvinnorna i Storbritannien och hon ställde sig 

frågan varför kvinnor dras till konservatism? Vi tror oss veta vem den konservativa kvinnan 

är men hon är fortfarande ett häpnadsväckande outforskat objekt inom politiken. Varken de 

konservativa männen eller vänsterfolk tog henne på allvar av olika skäl. Det har historiskt 

funnits ett starkt band mellan feminism och vänstern vilket om möjligt ger en, om inte 

felaktig, så enformig bild av feminismen och kvinnans strävanden för politiskt inflytande. 

Paradoxen blir påtaglig då det enligt Campbell är svårt att få ihop konservatism med 

feminism.31 Utöver detta skrev även historikern Ragnhild Nessheim bland annat om 

motståndet till kvinnliga rösträttskampen i England i sin avhandling och de konservativa tas 

                                                
28 Rönnbäck, 2004, s. 120-128  
 
29 Aronson, Torbjörn, Konservatism och demokrati: en rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner = 
[Conservatism and democracy] : [a reconstruction of the governmental doctrines of five leaders of the Swedish right], 
Norstedt, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 1990. S. 278-279 
 
30 Nilsson, 2004. S.25 
 
31 Campbell, Beatrix, The iron ladies: why do women vote Tory?, Virago, London, 1987. S. 1-4 
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endast upp när det kommer till motståndarsidan.32 Även i detta fall var konservatism inte 

förenligt med radikal förändring vilket utgör paradoxen.  

Stina Nicklasson gjorde i sin avhandling ett gediget arbete med att kartlägga och 

beskriva högerkvinnornas organisering och arbete för rösträtten samt dess konflikter med 

AVF. I sin avhandling Högerns kvinnor, problem eller resurs för valmansförbundet redogör 

hon för högerkvinnornas organisering och strategier för att bearbeta allmänna 

valmansförbundet. Det finns inte så mycket forskning utöver detta arbete om högerns kvinnor 

vilket gör det extra viktigt att ta med detta arbete för vidare forskning i ämnet. Nicklasson 

påvisar även att kvinnorna hade ett annat förhållningssätt till männen än kvinnorna i England, 

och närmare bestämt suffragetterna. De använde sig mer av militant agitation än de svenska 

rösträttskvinnorna. Militant agitation eller militant metod är indelad i fyra grupper som 

innebär propaganda för uppmärksamhet, olagliga metoder av ickevåldskaraktär, 

ickevåldskaraktär men aktiva samt åtgärder som innefattar fysiskt våld.33 Den typen av 

agitation fick dock i mångt och mycket motsatt effekt och kvinnorna ansågs som politiskt 

omogna och ansvarslösa.  

Nessheim menar att första världskriget eventuellt tog slut på den splittrande agitationen 

som var rådande i den tidens England och den kanske till och med var en av orsakerna till att 

de engelska kvinnorna vann rösträtten.34 Hon skriver även om hur historiker fokuserat 

forskningen till Suffragetterna vilket har gjort att det är deras bild av kampen som främst 

presenterats när det kommer till forskning på kvinnliga rösträttsrörelsen i England. Det är i 

huvudsak deras bild som givits utrymme.35 Historikern Bertil Björkelid skrev kortfattat om 

MKR i sin avhandling och han menar att föreningen inte tycks ha haft någon framgång med 

att påverka högermännen samt att förhållandet till LKPR inte nådde fram till några positiva 

resultat i rösträttsfrågan.36 

Nicklasson har som sagt skrivit om hur kvinnorna organiserar sig men har inte tagit upp 

deras åsikter och tankar om sakfrågor som rösträttsfrågan. Detta lämnar utrymme för ett 

                                                
32 Nessheim, Ragnhild, British political newspapers and women's suffrage 1910-1918, University of Oslo, Diss. Oslo : Univ., 
1992,Oslo, 1991, s.323 
 
33 Björkenlid, Bertil, Kvinnokrav i manssamhälle: rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och 
påtryckargrupp i Sverige 1902-21 = Women's demands in men's society : the women suffragists and their methods as 
opinion-makers and as a pressure group in Sweden 1902-21, Avd. för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga inst., Univ., 
Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1982. S.33 
 
34 Nessheim, 91, s. 52-53 
 
35 Nessheim 91, s. 49 
 
36 Björkenlid 82, s. 67 
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kompletterande arbete med nya frågor i studiet av MKR:s arkiv och titta på hur man 

argumenterar för sin åsikt samt hur åsikten är formulerad. Paradoxen konservatism och 

radikal förändring är inget Nicklasson behandlar så det blir kärnan i denna fortsatta studie av 

föreningen.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SMKF:s rösträttsförening MKR balanserade 

sin egna konservativa ideologiska grund med radikal förändringspolitik i kampen för den 

kvinnliga rösträtten under perioden 1917-1921. För att uppfylla uppsatsens syfte har följande 

frågor formulerats. 

 

Vilka strategier och metoder använde MKR för att förmedla sin ståndpunkt i frågan om 

kvinnlig rösträtt? 

Hur behandlades paradoxen med konservatism och radikal förändring i argumentationen 

för MKR:s åsikt? 

Varför ansåg de moderata kvinnorna att de särskilde sig från andra rösträttskämpande 

kvinnor?  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
 

Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas har haft ett intresse att undersöka vilken 

plats eller roll det offentliga har i samhället och hur det förändras över tid. Teorin ger 

förståelse och inspiration till politiskt teoretiska diskussioner och arbeten. Habermas har ett 

brett perspektiv och han undersöker vilken plats eller roll det offentliga har i samhällets helhet 

å ena sidan. Å andra sidan undersöker han hur denna plats eller roll förändras över tid. Dock 

finns det problematik med denna teori då den kräver indelning av kategorier offentligt och 

privat. Vid användandet av denna teori måste man klargöra vad som menas med det offentliga 

och det privata. Det väsentliga för Habermas är att dessa begrepp både finns i vårt 

medvetande, samtidigt som det finns i vår samhälleliga verklighet. Vårt medvetande är ju 

också påverkat av vardagserfarenheter som är förankrade i samhälleliga företeelser. Habermas 

tematiserar fenomen som handlar om det ”moderna samhällets” strukturomvandling.37 De 

                                                
37 Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhället, 4., översedda 
uppl., Arkiv, Lund, 2003 [1962] S.1-3 
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delar av hans borgerliga offentlighet som detta arbete ska använda som teoretisk ram är den 

politiska offentligheten med dels begreppet allmän opinion och dels offentlighetens sociala 

strukturer. För att förklara de sociala strukturerna använder jag ett citat av Habermas; 

 
Den borgerliga offentligheten kan först och främst förstås som de till publik församlade 

privatpersonernas sfär. Dessa gör snart anspråk på den av överheten reglerade offentligheten för att 

rikta den mot den offentliga makten själv genom att konfrontera den med interaktionens regler i 

varuutbytes och det samhälleliga arbetets i grunden privatiserade, men offentligt relevanta sfärer. 

Mediet för denna konfrontation är säreget och saknar historisk förebild, nämligen det offentliga 

resonemanget.38 
 

I korta ordalag så finns det en publik privatsfär som gör anspråk på en reglerad offentlighet 

och inom spelets regler konfronterar den offentliga makten. Plattformen för denna 

konfrontation är det offentliga resonemanget.  

Sedan finns en teori om allmän opinion som man i det moderna samhället behöver ta 

hänsyn till. 

 
 Den moderna staten förutsätter folksuveränitet som principen för sin egen sanning, om 

folksuveräniteten skall i sin tur vara den allmänna opinionen. Utan denna tillordning, utan den 

allmänna opinionens substituering som ursprunget till all auktoritet i beslut bindande för 

helheten, saknar den moderna demokratin substansen i sin egen sanning.39 
 

Man kan säga att den allmänna opinionen härskar, men den regerar inte. Det finns vissa 

inträdeskrav på kvalifikationer för att få tillgång till det offentliga. Det finns en idé som kan 

vara motsägelsefull mot opinionen men den innebär att den åsikt som representeras av de 

relativt bäst informerade, mest intelligenta och moraliska medborgarna skall vinna gehör och 

följas. Det är också det som är svagheten med denna teori. Habermas grundar sig i 

kommunikativt handlande som ett förnuft som lägger grunden för det moderna samhället. 

Därför är det ett intressant perspektiv på processen som leder fram till demokratins 

genombrott i och med den kvinnliga rösträtten. Vid val av teori hade även Thomas Humphrey 

Marshalls klassiska teori om medborgarskap, och då kopplat till just tillträdet till det politiska 

medborgarskapet, kunnat vara relevant att använda. Marshall var en brittisk sociolog som 

                                                
 
38 Habermas, 2003. [1962] S.35 
 
39 Habermas, 2003. [1962] S.226-228 
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undersökte och analyserade utvecklingen av medborgarskapet som en utveckling av civila, 

politiska och sociala rättigheter. Dock finns svagheter i teorin och det riktas kritik mot 

periodiseringen och den bygger på en samhällelig evolutionstanke. Kritiker menar även att 

teorin fungerar dåligt om man inkluderar kvinnor och deras rättigheter i en analys.40 Därför 

valdes denna teori bort.   

Utöver detta kan en annan teori kopplat till medborgarskap och politiskt deltagande 

undersökt av den danska statsvetaren Birte Siim tas med i förklaringen av kvinnornas 

agerande. Hon menar att medborgarskapet är en status, en praktik och en identitet. 

Medborgarskapet handlar inte bara om en individs ställning i ett samhälle eller om rättigheter 

och skyldigheter utan likväl om hur medborgarskap praktiseras och aktiveras. Hon menar att 

det finns en subjektiv sida av medborgarskapet som handlar om att man ska känna sig 

delaktig. Siim menar att man då kan ställa sig frågorna; vilka känner sig som medborgare och 

i vilka sammanhang? Och vilka uppfattas som medborgare?41  

 

 
1.6 Källor/Källkritik 
 

Källorna som granskats i denna uppsats är de kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv som finns på 

riksarkivet. I det arkivet finns moderata kvinnors rösträttsförenings arkiv samt 

landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts arkiv och det är i dessa arkiv som fokus har 

hamnat. Under årtalen 1917-1921 har jag försökt hitta argumentation och åsikter i 

rösträttsfrågan hos de konservativa kvinnorna i SMKF och MKR. Därav har 

verksamhetsberättelser, protokoll, korrespondens i MKR:s arkiv varit av intresse för 

undersökningen. LKPR:s arkiv har inte studerats på samma sätt utan här har det endast varit 

av intresse att se om högerkvinnorna för fram åsikter eller argument för att visa sin syn på 

frågan samt hur man förhåller sig till andra rösträttskämpande kvinnor. Huvuddelen av 

undersökningen är alltså koncentrerad på MKR:s arkiv vilket får anses vara ett sätt att få 

inblick i vilka åsikter MKR hade samt hur de formulerade dessa. Det material som hittats kan 

man förmodligen rikta tendenskritik mot vilket måste beaktas. Det är lätt att bli färgad av det 

MKR ansåg som vänsterpolitik eller deras inställning till Allmänna valmansförbundet. Dock 

                                                
40 Beskrivning och översynsföreskrifter för kabinkompressor Marshall Mk 22 med koppling: fastställd 1950, Stockholm, 
1950 
 
41 Canning, Kathleen & Rose, Sonya O. (red.), 'Gender, citizenships and subjectives', Gender & history (Print)., 13(2001):3, 
s. 427-656, 2001 
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är det av intresse för uppsatsen att se prov på argument och vilken syn MKR har på sig själv 

och andra i kampen i stort. Tendensen har hjälpt till att formulera forskningsfrågorna.  

 
1.7 Metod och avgränsningar 
 
Undersökningen i denna uppsats är en kvalitativ studie där textmaterialet analyserats. Detta 

har gjorts för att få en djupare analys av materialet.42 Det fanns ett till moderat kvinnoförbund 

under denna period som kallades MKF. Därför blev det viktigt att säkerställa att det var 

SMKF:s rösträttsförening MKR och inte MKF som undersöktes. SMKF bildade Moderata 

kvinnors rösträttsförening MKR under perioden 1917-1921 men nämns fortfarande i källorna 

ibland som SMKF och ibland för MKR. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar 

blev det föreningens protokoll, verksamhetsberättelser samt korrespondens som undersöktes. I 

protokoll- och korrespondensarkivet fanns även förbundets utskick av flygblad och även ett 

manifest som beskrev vad kvinnorna hade för syn på rösträtten. Manifestet är skrivet av 

Gertrud Törnell och heter Ansvar. Den texten har lästs och i undersökningsdelen finns citat 

taget ur den texten. Omfånget på källmaterialet var inte så omfattande vilket gav utrymme att 

kvalitativt undersöka förbundets ställningstaganden, diskussioner samt utlåtanden. Ett 

systematiskt letande efter utlåtanden som kan ge en bild av vilka åsikter som förbundet hade i 

rösträttsfrågan. Det är det som sökandet till stor del gick ut på. Alltså vilka åsikter kan utläsas 

i källorna och hur argumenterar man för sin åsikt. För att kunna se argument i en annan 

kontext så har LKPR:s arkiv varit av intresse och då främst centralstyrelsens protokoll för att 

se högerkvinnornas argumentation gentemot andra rösträttskämpande kvinnor för att påvisa 

sin egen eller påverka föreningens ställning i rösträttsfrågan.  

Stina Nicklasson lånar en motivering till avgränsning av uppsalahistorikern Torkel 

Jansson som menar att med ett samhällsorganisatoriskt perspektiv så betecknar gränsen 

mellan 1910-1920-tal som en av de viktigaste vad gäller de svenska kvinnornas historia.43 

Just 2018 är det exakt hundra år sen demokratins genombrott i Sverige och Kungliga 

biblioteket genomför en satsning för att uppmärksamma detta. Detta arbete leds av 

historikerna Torbjörn Nilsson och Karin Kvist Geverts och de menar att demokratiseringen 

                                                
42 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. S. 55 
 
 
43 Nicklasson, 1992. S.19  
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ska ses som en process som får rejält fäste från 1917-1921.44 Det är under detta 

brytningsskede det är intressant att studera denna förening och hur de formulerar sina åsikter.  

Detta ger en motivering till att avgränsa det här arbetet till dessa år, då det är under främst 

dessa år förbundet är verksamt. Utöver detta finns det utförligt källmaterial över MKR:s 

protokoll och korrespondens under dessa år.  

 

2. Undersökningsdel 
 
Undersökningen kommer att presenteras i två delar. Rubrikerna ”rösträttsfrågans formulering” 

och ”strategier och metoder” är övergripande och ger en förklaring till vad som undersöks i 

respektive del. Paradoxen behandlas i bägge dessa delar men främst i det senare.   

 

2.1 Rösträttsfrågans formulering 
 
Vid genomgång av Moderata kvinnors rösträttsföreningens arkiv förekommer dels 

föreningens stadgar som presenterade deras syfte med verksamheten och även ett kortare 

manifest som fått titeln Ansvar. Där diskuterar Gertrud Törnell, som är en av de verksamma 

kvinnorna inom förbundet, de moderata kvinnornas synpunkter på rösträttsfrågan.45 Denna 

utkom 1917 och ger en inblick i åsikterna samt dess formuleringar. I stadgarnas §1 står att: 

  
Föreningen har till syftemål att vid sidan av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, men 

oberoende av denna, verka för, att svensk kvinna må erhålla politisk rösträtt och valbarhet på 

samma villkor som svensk man, dock med ett för kvinnan högre åldersstreck, som för varje 

valperiod automatiskt faller, tills den för mannens politiska rösträtt och valbarhet stadgade 

åldersgränsen uppnåtts.46 

 

Detta är föreningens syfte som beskrivs i stadgarna och samtidigt ger texten inblick i hur man 

strategiskt förmedlade sin åsikt samt hur de anpassar sig till deras komplexa situation. Alltså 

genom högre rösträttsålder för kvinnorna delvis för att inte framstå som radikala i sitt 

                                                
44 Demokrati 100.se,kungliga biblioteket. https://demokrati100.se/?s= [hämtad 2018-12-19] 
45 Vem är det. Svensk biografisk handbok 1943, s. 847. http://runeberg.org/vemardet/1943/0847.html [hämtad 2018-12-19] 
 
46 Törnell, Gertrud, Ansvar: Moderata kvinnors synpunkt på rösträttsfrågan, O. L. Svanbäck, Stockholm, 1917, s.16 
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strävande. Här under förekommer argument som kvinnorna lägger fram för att legitimera sin 

syn på rösträtten.   

 
I Sverige, det enda således av nordens länder, där kvinnorna ännu vänta på full medborgarrätt, 

pågår sedan 1902 genom föreningen för kvinnans politiska rösträtt (F.K.P.R) ett energiskt och 

målmedvetet arbete för att driva kvinnornas rösträttsfråga till sin lösning.47 Hittills har den av 

riksdagen oföränderligt visats tillbaka. Det är dock inga intetsägande opinionsyttringar som 

kvinnorna framburit för sin sak – den största överlämnad till regeringen år 1914, var 

undertecknad av 351 454 kvinnor. FKPR har dessutom genom föredrag och kurser i sociala 

och politiska ämnen utövat en över hela landet utbredd upplysningsverksamhet för att bereda 

kvinnorna för det ansvar som väntar dem. Dessa kurser besöktes förra året av mera än 17 000 

åhörare. All denna agitation, allt detta upplysningsarbete ha kvinnorna emellertid bedrivit med 

stöd endast av vänsterpartierna. Vid åsynen av detta kvinnornas oavbrutna samarbete med 

vänstern, har det för oss moderata kvinnor blivit allt mera klart, att högerpartiet har mycket att 

riskera genom alltjämt vägra att taga upp frågan om den kvinnliga rösträtten. För att med full 

tydlighet kunna ge uttryck åt sina synpunkter i kvinnornas rösträttsfråga ha de moderata 

kvinnorna därför den 15 maj i år, vid sidan av FKPR men oberoende av denna bildat Moderata 

kvinnors rösträttsförening med amiralinnan Lizinka Dyrssen såsom ordförande. Det är denna 

förenings medlemmar, som härmed inför Sveriges män och kvinnor framlägga sina tankar om 

de linjer, som de anse böra bestämma riktningen av de svenska kvinnornas väg mot politisk 

rösträtt och valbarhet.48 

 

Det som börjar framgå här är att moderata kvinnor har en annan syn på rösträttsfrågan och vill 

med ”full tydlighet” redogöra för sin ståndpunkt. Deras åsikter skiljer sig alltså från LKPR:s. I 

och med LKPR:s samarbetet med det som högerkvinnorna kallar för vänsterpartierna blir det 

problematiskt för högerkvinnorna att fortsätta arbetet inom LKPR då man anser att frågan blir 

förknippad och utformad av så kallad vänsterpolitik. Å ena sidan är det bra att frågan tas upp 

av män med politiskt inflytande, å andra sidan blir det fel ingång i frågan och den formas till 

allt för radikal för högerkvinnorna. Här kan vi även se en aspekt som är viktig för att få vistas 

i den politiska offentligheten och det är utbildningen där man betonar det ansvar som 

kvinnorna står inför. Rättigheter kräver skyldigheter. Detta kommer undersökas mer i nästa 

del. 

 

                                                
47 FKPR är detsamma som LKPR som tidigare presenterats. Omnämns olika i källmaterialet men det framgår tydligt att det 
syftar till samma förening. 
 
48 Törnell, Gertrud, Ansvar: Moderata kvinnors synpunkt på rösträttsfrågan, O. L. Svanbäck, Stockholm, 1917, S. 4-5 
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2.2 MKR:s strategier och metoder 
 
I Ansvar kan vi se att man tar upp en annan viktig del som kan kopplas till borgerlig 

offentlighet och det är den så kallade ”rådande allmänna uppfattningen”. Det är en av 

metoderna eller strategierna som föreningen använder för att påverka högermännen. Genom 

att hänvisa till den allmänna opinionen blir det problematiskt för AVF att gå emot den då det 

är själva grundförutsättningen i en demokrati enligt Habermas. Föreningen uppfattar stödet så 

här; 

 
Även hos oss ha åtskilliga tecken tytt på att en svängning i den allmänna uppfattningen ägt rum 

till förmån för införande av rösträtt och valbarhet för kvinnorna. Alla initiativ i frågan, all 

agitation för densamma har dock alltjämt legat i vänsterns händer. Från vänstern kommo också 

de motioner om kvinnlig rösträtt som förelegat vid detta års riksdag. Med växande oro ha vi 

moderata kvinnor sett hur rösträttsfrågan utnyttjats allt ivrigare i partikampen och hur Sveriges 

kvinnor därunder i hastigt växande skaror räknats in i vänsterns led. Vi ha börjat att i allt högre 

grad för vårt parti frukta en fara i dess motvilja för att bereda frågan plats i sitt program. Oss 

förefaller det som om högerpartiet endast genom att taga frågan i sin egen hand ännu skulle 

kunna leda till den i en lugnare fåra, som om dess hastiga lopp nedför vänsterströmmen endast 

därigenom skulle kunna hejdas.   

Kvinnorösträttens motståndare i Sverige ha ofta uttryckt sina farhågor för att i ett slag med 

över en miljon politiskt oerfarna kvinnor mera än fördubbla valmanskåren. Även de moderata 

kvinnorna inse tillfullo, att detta är en fara. Men vi tro att den i väsentlig mån skull kunna 

avvärjas, om till en början en högre åldersgräns av tex 33 år bestämdes för de kvinnor, som 

erhålla rösträtt. Vi tro dock icke på fördelen av att liksom i England införa ett oföränderligt 

åldersstreck. Ty det är nog ganska visst, att så länge detta funnes kvar, skulle frågan om de 

svenska kvinnornas politiska medborgarrätt aldrig komma ifrån sin karaktär av att vara ett 

agitationsmedel, till det yttersta utnyttjat av vänstern. Den skulle obönhörligt förbli ett 

partiernas stridsämne. Den högre åldersgränsen för kvinnorna bör därför varje år automatiskt 

falla, tills den för svenska män bestämda rösträttsåldern eller 24 år uppnåtts.49 

 

Vi kan i denna text utläsa att man från förbundets håll upplever att allmänna opinionen har 

skiftat. Det går även att utläsa oron inför ett ”vänstermonopol” på rösträttsfrågan och man 

påstår att man vill förhindra det. Det ser vi ytterligare uttryck för i en hänvändelse till 

                                                
49 Törnell, 1917, s.7  
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ordföranden för första kammarens nationella parti samt för andra kammarens lantmanna- och 

borgarparti.  
 

Vi hava till följd härav icke kunnat undgå att märka hursom ett växande antal framstående kvinnor 

ej sällan underlåta att rösta vid de kommunala valen, emedan de ehuru i själva verket 

högersinnade, börja svikta i sitt förtroende till högerpartiet utan att dock vilja ansluta sig till annat 

parti. Liksom vi ha de nämligen med bekymmer konstaterat att vänsterpartierna begagnat 

högerpartiets motstånd mot rösträttsfrågan som en förmånlig konjunktur, genom vilken de vunnit 

kvinnorna för sina led.50 

 

Det finns en genuin oro om ”vänsterns” monopol på frågan som tas upp vid upprepade 

tillfällen. MKR verkar vilja påvisa för högermännen att det dels finns enighet i kvinnorörelsen 

angående att kvinnorna ska få politiskt inflytande. Dels att det finns nyanseringar och att 

högerkvinnorna i MKR vill ha en försiktigare förändring med höjd rösträttsålder för kvinnor. 

Genom sitt offentliga resonemang så visar man upp problem som kommer gynna politiska 

motståndare, i det här fallet vänstern och socialdemokraterna, samtidigt som man vill erbjuda 

en mindre radikal lösning. I Ansvar så resonerade och argumenterade MKR för att ha högre 

rösträttsålder för kvinnor då det skulle innebära att det fortfarande är majoriteten män som 

röstar. Denna åldersgräns sänks sedan till dess att åldern för män bestämts och fastställts. 

Detta skulle innebära att en politisk ideologisk omkastning kunde undvikas. Man var orolig 

för att kvinnliga väljare som var politiskt oerfarna förmodligen sympatiserade med vänstern. 

Det MKR gjorde då för att eventuellt lugna de konservativa männen och kvinnorna var att 

hänvisa till en utredning som visar att det förmodligen inte skulle ske någon förskjutning i 

partihänseende. Den utredningen kallas för Widellska utredningen och innebar studier om 

röstresultatet förändrats i andra länder i och med kvinnornas inträde i det politiska rummet. 

Det var statistikern och politikern Ludvig Widell som genomförde denna utredning.51 Där 

kommer man fram till att så inte är fallet utan kvinnorna har liksom männen olika politiska 

övertygelser. Högerkvinnornas förslag att ha en hög rösträttsålder för kvinnor skulle enligt 

dem själva göra att de politiskt oerfarna, unga kvinnorna som möjligtvis attraherades av 

vänsterns agitation inte kunde rösta. MKR menade att en längre övergångstid innebär att 

kvinnorna hann uppfostras och vänja sig vid sitt nya ansvar.52  

                                                
50 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, Moderata kvinnors rösträttsförening, Korrespondens 1918 
 
51 Reuterskiöld, Carl Axel, Politisk rösträtt för kvinnor: utredning anbefalld genom nådigt beslut den 30 april 1909. 2, 
Statistisk utredning, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1912 
 
52 Törnell, 1917, s. 8-10  
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MKR och Gertrud Törnell avrundade sin skrift Ansvar på följande vis: 

 
En och annan har också profeterat om, att kvinnornas rösträttsfråga under nästa riksdagsperiod 

troligen kommer att föras igenom. Sker detta med endast vänsterns tillhjälp, komma emellertid 

alla kvinnor med på en gång. Högerkvinnorna tro, att detta ingalunda vore lyckligt vare sig för 

vårt land eller för kvinnorna själva. Många flera högerkvinnor än vad männen tro äro fullt 

övertygade om, att kvinnorna ha en god uppgift att fylla inom det politiska livet. Men alltför få 

bland dem skola kunna göra sig gällande utan en föregående fostran. Och det är för denna 

fostrans skull, som de moderata kvinnorna önska, att medborgarrätten ej måtte utsträckas till 

alla i ett slag. Vi lägga högermännen detta på hjärtat. Och vi uppmana kvinnorna att med vakna 

ögon och lyssnande öron, med klara tankar och goda hjärtan bereda sig till det ansvar som 

väntar dem.53 

 

Här vädjar man till att högerpartiet AVF ska anamma detta på sin agenda och tillsammans 

med högerkvinnorna utforma sitt förslag till rösträttsreform. Försiktig och långsam förändring 

lyfts fram som det bästa för samhället och landet.  

I en förfrågan till AVF 1917 förklarar kvinnorna att man organiserar upplysningsarbete 

bland kvinnorna i politiska ämnen. Man ska anordna fler föreläsningar under kommande år 

och man vill då att AVF ska agera som stöd för att kunna nå ut till fler. MKR vill inte bara 

rikta in sig på Stockholm utan även få möjlighet att nå ut på landsbygden och runt om i 

landet. MKR hade inte ekonomisk möjlighet att genomföra det landsomfattande och sökte 

hjälp hos AVF i utbyte mot att man ställer sig till disposition. Det som framgår är att MKR 

dock inte kan godta något motstånd mot kvinnliga rösträttsfrågan, utan istället se till frågans 

snart förestående lösning. Förslag på ämnen från kvinnorna är utöver rösträttsfrågan 

(författning), utrikespolitik, försvarsfrågan, skattefrågan samt en del av socialpolitiken. 

Författningsfrågan, försvaret, utrikespolitiken och skattefrågan skulle skärskådas ur ett 

högerperspektiv medan man i de sociala frågorna skulle förhålla sig neutral. MKR avslutar 

hänvändelsen med:  

 
Styrelsen vågar hoppas att dess anhållan måtte av Allmänna valmansförbundet välvilligt 

upptagas grundad som den är på den livligaste önskan att med kvinnorna tillföra vårt land en 
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väljarskara så väl skickad som möjligt att fullgöra de skyldigheter, på vilkas utövande 

fosterlandet har rätt att ställa stora anspråk.54 

 

I en annan förfrågan till AVF:s riksorganisation 29 november 1917 så argumenterar 

man på följande sätt då AVF fortfarande inte tagit ställning för kvinnornas rösträtt: 

 
Då styrelsen för Moderata kvinnoförbundet härmed gör sig till tolk för åsikter av nyssnämnda 

art, är det icke för att ingå på ett vidlyftigt bemötande av alla de skäl som av kvinnorösträttens 

motståndare pläga anföras emot det politiska medborgarskapets utsträckande till kvinnorna. De 

flesta av dessa skäl ha blivit så ofta både upprepade och vederlagda, att i frågan knappast något 

lär finnas att säga, som ej uttalats många gånger förut. Sveriges moderata kvinnor skulle 

emellertid ej hava den rätta uppfattningen av det verklighetssinne av den blick för 

sammanhanget i den samhälleliga utvecklingen, som utgöra grundvalen för deras partis 

åskådningssätt, om de ej insågs, att kvinnornas begäran om meddelägareskap i det politiska 

ansvaret kan i vissa avseenden giva fog för invändningen.55 

 

Man avslutar denna förfrågan med förklaring till att med hög rösträttsålder för kvinnor i en 

övergångsperiod, så skulle de olägenheter som högermännen förmodligen fruktade, inte 

kunna ske.  

Vid letande i LKPR:s arkiv efter utlåtanden av högerkvinnor så framgick det i 

protokollet att kvinnorna diskuterade olika politiska frågor/ämnen som skulle lösas. Detta 

kunde ibland vara problematiskt då kvinnorna kom från olika politiska läger och det ser vi 

prov på i deras protokoll. Där får vi en viss inblick i hur högerkvinnorna är öppna med sin 

problematiska situation där man diskuterar om ”Kvinnorna under några förhållanden låta 

partiintresset gå före rösträttsintresset?”. Jag tolkar detta som att det är högerkvinnorna man 

syftar till i denna fråga. Det är för dem partiintresset och kvinnliga rösträtten krockar. Det är 

de som har svårt att hitta manliga kandidater som representerar högern och stöttar kvinnans 

politiska rösträtt. Därav gör jag denna tolkning. Det som framgår i protokollet är att de 

socialdemokratiska- och liberala-kvinnorna anser att rösträttsfrågan alltid ska gå i första 

rummet. Finns det inget alternativ så anser de att kvinnorna bör rösta på ledamöter som stöttar 

frågan, därav andra politiska läger än de konservativa. Dock har man en diplomatisk 

argumentation och man vill inte tvinga någon att handla på ett visst sätt och det är svårt att 

enas i föreningen hur alla ska gå till väga. Högerkvinnorna som yttrar sig menar att det är en 

                                                
54 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, Moderata kvinnors rösträttsförening, koncept  
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problematisk situation och att det finns andra vägar för att nå rösträtten. Kvinnorna kan 

framstå som politiskt oerfarna om de väljer att i kommunvalen rösta för en enda sakfråga och 

bortse från sin politiska övertygelse. Lydia Wahlström framhåller i protokollet även att 

rösträttsfrågan står över alla andra frågor med undantag av Sveriges utrikespolitiska 

självständighet och den om det svenska samhällets förvandling till ett verkligt kristet 

samhälle. Hon uppmanade även högerkvinnor att ställa upp som kandidater i kommunvalen så 

man skulle kunna få rösträttsvänliga alternativ inom högern. Det nämns att om det inte finns 

högerkandidater som stöttar kvinnofrågan så är det mest logiskt för konservativa kvinnor att 

istället lägga en röst på en liberal som stöttar kvinnofrågan.56  

Under 1919 lade den samlingsregering av socialdemokrater och liberaler som regerade 

Sverige fram ett förslag till riksdagen som innebar kvinnlig rösträtt på samma villkor som 

männen. Detta uttrycker de moderata kvinnorna en oro över i en skrivelse till MKR:s 

medlemmar. Man menar att det är oansvarigt att påskynda en så stor samhällsförändring. I 

skrivelsen vill man ha ekonomiskt stöd av sina medlemmar för att kunna göra ett snabbt 

upplysningsarbete som innebar att uppmärksamma män som kvinnor på sin åsikt i frågan. 

MKR:s åsikt innebar en försiktigare linje och förändring vad gäller den kvinnliga rösträtten. 

Slutmålet sägs även här vara lika förutsättningar för män och kvinnor men att ge full rösträtt 

till Sveriges alla kvinnor skulle enligt förbundet vara oansvarigt då de flesta inte hade 

kunskap om politik och var i och med utanförskapet oerfarna. För att ingjuta hopp om att det 

ändå skulle kunna bli en lösning som moderata kvinnorna eftersträvar formulerar man sig på 

följande sätt: 
 

Det kan nämligen med säkerhet antagas att icke endast en betydande del av högerpartiets, utan 

också många av vänsterns män stå starkt tvekande inför tanken att i ett slag öka landets 

väljarkår med de många för sitt nya ansvar otränade och outbildade element, som det måste 

erkännas att kvinnorna skulle komma att förete – och detta inom alla partier. Det är därför 

ingalunda uteslutet att icke genom ett energiskt framträdande MKR vår rösträttsfråga ännu 

skulle kunna bli löst i enlighet med de moderata kvinnornas önskan. Men för att föreningen 

utåt skall kunna verka med tillräcklig pondus fordras att den genom ett stort medlemsantal 

visar sig företräda en avsevärd mängd av landets kvinnor.57  

 

                                                
56 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Centralstyrelsens protokoll 8-10 
januari 1916 
57 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, Moderata kvinnors rösträttsförening, Protokoll 
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Än en gång lyfter de konservativa kvinnorna fram utbildning och en försiktigare linje vad 

gäller rösträttsfrågan. I detta citat framgår även en strategi så till vida att man behöver ett stort 

medlemsantal för att visa på en opinion som förbundet företräder. 

I en skrivelse till kungen 17 november 1917 klargör MKR att den höjda rösträttsåldern 

för kvinnorna inte skulle vara permanent då det skulle framstå som orättvist. Det skulle tvinga 

rösträttskampen att fortsätta om det inte fanns en plan för sjunkande ålder. Man lyfter fram 

Island som ett bra exempel på hur man ska genomföra rösträttsreformen. Med 33 års 

åldersgräns för att få rösta till att börja med och sedan ha en sjunkande ålder för kvinnorna. 

Det är dock viktigt att inte i ett beslut göra alla kvinnor röstberättigade vilket enligt MKR 

skulle vara oansvarigt då många kvinnor saknade politisk upplysning. Även i denna skrivelse 

ger man exempel på hur många kvinnor som skulle få rösträtt vid olika åldersgränser. Detta 

för att konkretisera vad rösträtten skulle innebära för förändring i väljarskaran.58 

I verksamhetsberättelsen 1920-1921 konstaterade kvinnorna att man i och med 

riksdagen 1919 hade åstadkommit slutmålet med politisk rösträtt. Då röstades kvinnans 

politiska rösträtt igenom på samma villkor som för männen. Under 1921 så blev det även 

grundlagsenligt bekräftat. Detta beslut innebar att föreningen skulle upplösas i och med att 

målet var nått. Dock ansåg MKR att det skulle komma att bli en brådskande process att 

organisera och upplysa kvinnorna ytterligare för att kunna svara till sina nyblivna rättigheter 

och skyldigheter. Man tog i denna berättelse upp sin egen åsikt med högre rösträttsålder för 

kvinnorna och hur det kunna bidragit till en lugnare övergång som enligt förbundet skulle ha 

varit mer ansvarsfull. Sen formulerar man sin syn på sin egen insats i kampen på detta sätt; 
 

Den episod i den svenska rösträttsrörelsens historia, som MKR representerat har dock 

måhända icke varit utan betydelse. Ty det är kanske icke alltför förmätet att tro att de 

moderata kvinnornas framträdanden bidrog dels till att bryta en del av det principiella 

motståndet mot kvinnorösträtten, dels att hos åtskilliga vedersakare väcka respekt för ett 

krav som förut bedömts endast som ett utslag av några få kvinnors ovederhäftiga egoism. 

Det kan emellertid ej bestridas att bland högerkvinnorna hittills endast ett relativt fåtal har 

visat vaket intresse för allmänna frågor. Ansvar väcker ju emellertid oftast intresse och 

kunskapsbegär. Det bör därför med tillfredsställelse konstateras att det är till en av MKR:s 

styrelsemedlemmar, fil, dr Alexandra Skoglund, som högerpartiets valorganisation 

anförtrott uppdraget att leda partiets upplysningsarbete bland kvinnorna, liksom flera av 

MKR:s övriga styrelseledamöter verksamt deltaga i detta maktpåliggande arbete. Man har 

sålunda all anledning att vänta att den respekt för medborgarskapets ansvarsfyllda 
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uppgifter, som låg till grund för bildandet av Moderata kvinnors rösträttsförening nu föres 

vidare ut till Sveriges kvinnor för att bland och genom dem bära frukt i 

välsignelsebringande uppslag och insatser till fosterlandets bästa.59 
 

Föreningen tar upp det den anser att den bidragit med i kampen för rösträtt och det som lyfts 

fram är arbetet att få borgerliga kvinnor intresserade av politik samt hur deras syn på frågan 

väckt respekt av motståndare då det var en nyanserad lösning på frågan. MKR tar upp hur de 

upplever att opinionen tidigare sett på kvinnofrågan och att den var uttryck för några få 

kvinnors egoism. Det anser MKR själva att de har förändrat.   

 

3. Diskussion 
 

Denna uppsats har syftat till att undersöka hur MKR balanserade sin konservativa grund med 

radikal förändringspolitik i kampen för den kvinnliga rösträtten under åren 1917-1921. 

Studien har fokuserat på att kartlägga och analysera föreningens metoder och strategier för att 

förmedla sin åsikt i rösträttsfrågan, hur man behandlade paradoxen konservatism och radikal 

förändring samt om MKR själva tyckte att de särskilde sig från andra rösträttskämpande 

kvinnor. För att tolka och analysera hur de framkomna resultaten kan förstås används 

Habermas teori om borgerlig offentlighet som en teoretisk referensram. Det som framgick i 

moderata kvinnors rösträttsförenings källor var MKR:s vilja att förespråka ett nyanserat 

alternativ för kvinnor och män som ska intressera sig för kvinnofrågan. Det framgick även att 

man vill visa upp en dynamik och eftertänksam bild av kvinnorna som arbetade för rösträtten. 

I och med en mer konservativ och försiktig relation till kvinnofrågan, till skillnad från liberala 

och socialdemokratiska kvinnor, så kan man tolka föreningens kvinnors agerande och 

argumentation i frågan som att de ville visa en politisk mogenhet och visa på ett reflekterande 

förhållningssätt. Enligt Habermas är det ett krav för att kunna få en plats i offentligheten och 

det verkar som att de moderata kvinnorna är överens om det. De strategier som används visar 

att kvinnorna å ena sidan vill ha sin politiska rösträtt och står enade i den strävan. Å andra 

sidan så vill man även visa på just skillnaderna mellan de olika kvinnornas åsikter i frågan. 

Detta för att därigenom öppna upp ett samarbete med högermännen som i stor utsträckning 

stod i vägen för kvinnornas rösträtt. I sin argumentation i förfrågningarna till AVF blir det 

tydligt att kvinnorna vill visa sin duglighet och genuina vilja att integrera och stötta männens 
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politik. Stina Nicklasson menar att kvinnorna i SMKF och MKR i och med sin envishet i 

fråga om självständighet fick viss utdelning till slut. Jag menar att kvinnorna visar tendenser i 

sina argument till att vilja ha ett samarbete med männen som var nyckeln för att få tillträde till 

den politiska offentligheten. Nicklasson studerade då utfallet medan jag fokuserat på vägen 

fram till resultatet. Utöver det så är det högermännen som MKR ville försöka övertyga i sina 

förslag och det gjorde man dels via konstruktiva förslag som anpassades till den konservativa 

ideologin. Dels via varningar om möjliga scenarion som skulle kunna inträffa om männen inte 

lyssnade på kvinnorna. Jag tolkar det som att samarbetet hela tiden var det överordnade syftet 

för att kunna nå politiskt inflytande även om man håller hårt på självständigheten.  

Till skillnad från de engelska suffragetterna ansåg MKR att militant agitation inte skulle 

ge någon effekt utan det var samtalen och argumentationen som enligt dem skulle lägga 

grunden för ett politiskt inflytande. MKR varnade högermännen för scenarion som kunde 

komma att uppstå om männen valde att vägra kvinnorna sin rätt till det politiska inflytandet. 

Genom argumentationen ville man förmodligen visa att det finns fler sätt att ta itu med 

rösträttsfrågan. Kvinnorna hade under denna tid fått en plats i offentligheten då de i större 

utsträckning försörjde sig själva genom arbete. Det framgick även att kvinnorna ville visa på 

en stark allmän opinion som stod bakom deras åsikter. Enligt Habermas så måste det moderna 

samhället och de som har makt i offentligheten ta hänsyn till den rådande allmänna opinionen 

för att inte demokratin ska tappa substansen i sin egen sanning. Genom den sortens 

argumentation försökte de hänvisa till den allmänna opinionen och faran med att inte ta 

hänsyn till denna. Detta då den allmänna opinionen härskar, trots att den inte regerar. Det kan 

dock ifrågasättas vad som här menas med den allmänna opinionen. Är det den rådande 

opinionen i Sverige vid den här tiden eller rör det sig om den allmänna opinionen i det 

samhällsskikt som de moderata kvinnorna rörde sig i dagligen? Förmodligen är det deras 

uppfattning av den rådande opinionen i deras borgerliga stadsmiljö som man hänvisar till då 

det skulle vara svårt att göra en vetenskaplig beprövad allmän opinion vad beträffar hela 

landet, inräknat stad och landsbygd. Det är även ett av deras vapen att påverka männen och 

hänvisa till en allmän opinion vilket ger argumentet en tendens som bör beaktas.  

Om man försöker urskilja metoder och strategier så är utbildning av kvinnorna och till 

viss del männen en av metoderna. En annan metod är försöken att påverka högermännen. 

Egentligen kan man påstå att både utbildning i rösträttsfrågan för kvinnor och män samt 

påverkan på högerpartiet går ut på utbildning fast i två olika riktningar. Den ena skedde nedåt 

för att utbilda kvinnor i politik och den andra skedde uppåt för att påverka den befintliga 

offentliga makten, alltså männen. Utöver det kan vi med hjälp av Birte Siim, som tar upp 
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subjektivt medborgarskap i sin teori, tolka kvinnornas aktivitet som ett sätt att få en form av 

medborgarskap. Nämligen den subjektiva bilden av vem som är medborgare. Aktörskapet och 

deltagandet i det offentliga resonemanget bidrog delvis till att kvinnorna i allt större grad 

kände sig som reella medborgare samt att de alltmer troligtvis kom att uppfattas som sådana 

enligt andra. Jag vill dock tydliggöra att för att säkerställa detta skulle ytterligare forskning 

krävas. Genom detta deltagande och aktiva subjektiva medborgarskap så förvärvades 

troligtvis förmågor som var viktiga och användbara för ett ”demokratiskt” medborgarskap. 

Strategierna som användes var att man visade vilka risker högerns män tog genom att inte ta 

upp kvinnlig rösträtt i sitt partiprogram. Det som Habermas tar upp som allmän opinion är 

något som kvinnorna försöker hänvisa till och man arbetade intensivt med att utöka 

förbundets medlemsantal för att genom ett stort antal medlemmar visa upp en allmän åsikt 

från de borgerliga kvinnorna. Det framgick även att det var svårt att få borgerliga kvinnor 

intresserade i rösträtten vilket man i sitt arbete såg till att försöka förändra. För att få med sig 

högermännen försöker MKR även visa upp politisk mognad och visa sitt intresse i andra 

politiska frågor som gällde Sveriges utrikespolitiska självständighet, försvar och sociala 

frågor. I och med det förstår jag det som ett försök att få högermännen intresserade av att 

utbilda kvinnor i politiska frågor genom ett högerperspektiv för att på så sätt vinna nya röster 

då rösträtten skulle gå igenom. Genom en annan inställning till kvinnliga rösträttens 

genomförande kan det å ena sidan förstås som att kvinnorna ville visa politisk mognad genom 

att ha ett konservativt förhållningssätt och därigenom få en nyanserad bild av kvinnorna som 

slogs för rösträtten. Å andra sidan kan det tolkas som att dessa kvinnor hade en mer restriktiv 

inställning till kvinnornas entré på den politiska arenan. Den senare tolkningen tycks ha fått 

mer utrymme i den tidigare forskning som bedrivits på detta område om vi bortser från Stina 

Nicklassons avhandling. Detta har påverkat synen på de konservativa kvinnorna och deras 

bidrag i kampen för rösträtten. Liksom andra kvinnliga politiska grupperingar under denna tid 

var fokus på utbildning.  

I behandling av paradoxen blir det relativt tydligt att MKR är väl medvetna om att deras 

åsikter skiljer sig från andra rösträttskämpande kvinnor och att de varken delas av AVF eller 

kvinnor i andra politiska läger. Det som är likheten med andra kvinnoorganisationer i andra 

politiska läger är strävandet efter politisk rösträtt för kvinnor men vägarna till slutmålet skiljer 

sig åt. Det är en svår balans då det framgår i resultatet att MKR vill visa sin tydliga 

ståndpunkt för kvinnors rätt till den politiska offentligheten samtidigt som de vill visa den 

väsentliga skillnaden gentemot andra rösträttskämpars väg till målet. Balansen innebär att 

MKR i grund och botten vill ha politisk makt för kvinnan som slutmål, likt 
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”vänsterkvinnorna”. Dock förespråkar de en mindre radikal lösning som innebär en längre 

övergång mot slutmålet. På så sätt måste man å ena sidan visa på sin egen åsikt för att visa på 

skiljelinjer mellan höger-vänster i rösträttsfrågan. Å andra sidan som den inte får ifrågasätta 

eller förstöra kvinnornas möjlighet till tillträde i den politiska offentligheten. MKR lyfter ofta 

fram rättigheter i samma mening som skyldigheter och det är skyldigheterna som betonas. För 

att en grupp eller individ ska få tillträde till offentligheten kräver det ett intresse och en 

kunskap för att det ska gynna samhället i stort. Det blir stundtals tydligt att MKR försiktigare, 

eller mindre radikala inställning bygger på ett resonemang om samhällets bästa som då 

kopplas till ett konservativt perspektiv. Konservatism som ideologi förespråkar att 

förändringar ska ske i försiktig takt då respekten för samhällets framväxt är större än 

incitamentet att förändra i för stor utsträckning. De moderata kvinnorna sätter alltså en egen 

prägel på rösträttsfrågan då man vill ha en högre ålder för kvinnor till att börja med för att inte 

påskynda förändringsprocessen i det som beskrivs som en orolig tid. Det motiveras med att 

man då i lugn och ro skulle kunna fortsätta upplysningsarbetet och i och med det förbereda 

alla kvinnor på det ansvar som väntar dem. Anledningen till att förbundet SMKF och senare 

föreningen MKR bildades var just det att de moderata kvinnorna ville sätta sin egen prägel 

och visa sin egna ståndpunkt i frågan för att inte ge vänstern monopol på denna, för 

kvinnorna, viktiga fråga. I och med detta kan vi påstå att de moderata kvinnorna ansåg att de 

skiljde sig från andra rösträttskämpande kvinnor som enligt MKR till viss del får anses som 

ansvarslösa då förändringen skulle ske för fort och det skulle då inte gynna Sverige som 

nation. Där kan vi även se nationalismens betydelse i argumentationen då landets bästa bör 

beaktas och den frågan är överordnad den kvinnliga rösträtten. Dock påpekar man att 

kvinnliga rösträtten är en del i att uppnå det bästa för landet.  

I och med att de moderata kvinnorna inte delade samma uppfattning som vänsterns 

kvinnor i hur rösträttsfrågan skulle lösas så har det historiskt framställts som att 

högerkvinnorna till viss del motsatt sig den kvinnliga rösträtten. Historikern Bertil 

Björkenlind menade att de konservativa kvinnorna inte bidrog till några förbättringar i 

rösträttskampen. Mitt arbete har inte visat att deras agitation faktiskt påverkade högerns män. 

Med det sagt så visar denna uppsats att det finns skäl att tro att de konservativa kvinnornas 

arbete och argumentation bidrog till att högermännen till slut kapitulerade. Linjen mellan 

skarpa varningar och välvilja att föra politiskt mogna resonemang i offentligheten utgör 

kärnan i deras sätt att behandla paradoxen. Det har funnits kvinnliga representanter som inte 

velat ha kvinnlig rösträtt men vad MKR beträffar har det tydligt framgått att de strävade efter 

kvinnligt politiskt inflytande. Det råder det inga tvivel om utifrån tidigare forskning och nu 
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även med hjälp av den här visade studien. Dock kan den restriktiva inställningen ge upphov 

till tvivel hos motståndare och då forskning till stor del bedrivits på vänsterns förbund kan det 

ha gett bilden av ett moderat generellt motstånd till rösträtten. Utifrån dagens kontext så är 

den kvinnliga rösträtten självklar och utifrån det så bedöms tidigare försiktighet i frågan hos 

MKR som ett sätt att motsäga sig rösträtten. Det är dock problematiskt att icke radikala ses 

som motståndare till rösträttsfrågan som visat sig ha fler alternativa lösningar för vilka 

MKR:s redovisats i detta arbete. Det problematiska, som får anses viktigt att ta upp, är då att 

det har funnits ett motstånd gentemot liberalernas och socialdemokraternas lösning på 

rösträttsfrågan.  Dock så har målet för denna organisation alltid varit politisk rösträtt för 

kvinnorna. Vägen dit skulle ha varit längre men slutmålet var ändå detsamma.  

 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats har blivit indelad i tre huvuddelar, inledning, undersökning och diskussion. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Sveriges Moderata kvinnoförbunds, 

SMKF, rösträttsförening Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, balanserade sin egna 

konservativa ideologiska grund med radikal förändringspolitik i kampen för den kvinnliga 

rösträtten, årtalen 1917-1921. Frågorna som formulerades för detta syfte var följande: Vilka 

strategier och metoder använde MKR för att förmedla sin ståndpunkt i frågan om kvinnlig 

rösträtt? Hur behandlades paradoxen med konservatism och radikal förändring i 

argumentationen för MKR:s åsikt? Varför ansåg de moderata kvinnorna att de särskilde sig 

från andra rösträttskämpande kvinnor? Uppsatsen har utgått ifrån Habermas teori om 

borgerlig offentlighet samt Birte Siims teori om kön och olika former av medborgarskap. 

Habermas tar upp vem som ska ha rätt att vistas i offentligheten. Finns det särskilda krav, hur 

förändras dessa över tid. Birte Siim talar om olika typer av medborgarskap och att det finns 

ett subjektivt sådant som inte går att förknippa med en persons eller grupps ställning i ett 

samhälle.  

I undersökningen presenteras materialet som utgörs av Gertrud Törnells text Ansvar 

samt protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens ur moderata kvinnors rösträttsförening. 

Även LKPR:s protokoll för åren 1917-21 studerades. Uppsatsen kommer fram till att 

kvinnornas metoder och strategier grundade sig i utbildning gentemot såväl kvinnor som män, 

argumenterande resonemang och vikten av att visa på en nyanserad kvinnlig rösträttskamp för 

att locka högermännen. Samtidigt ville man visa politisk mognad genom att även 
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uppmärksamma andra frågor utöver kvinnlig rösträtt. Sedan hade man olika sätt att göra detta 

på. Å ena sidan bjuda in till samarbete och utveckla frågan i samspråk med männen samtidigt 

som man varnar högermännen med den allmänna opinionen, vänsterns monopol på frågan och 

i förlängningen ett fall för de konservativa. Paradoxen behandlas just så som beskrivs 

ovanför. Ett ambivalent förhållningssätt som innebar å ena sidan motiv för att stärka upp 

konservativa partiets ställning och samtidigt inte vika sig i frågan om kvinnlig rösträtt. De 

konservativa kvinnorna såg sig som mer ansvarstagande än andra kvinnor då de hade ett 

lugnare förändringsarbete på agendan.  

 

Utblick 
 
För vidare forskning i ämnet skulle det vara intressant att jämföra organiseringen i stad och på 

landsbygd och titta över deras mål respektive möjligheter. Skiljer det sig åt och i så fall vad 

kan det bero på?  
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