
 

 

 

- 

 

 

 

De osynliga männen 
Om MFKPR och männens roll för kvinnlig politisk rösträtt 1911-1919 
 

The Invisible Men of the Swedish Suffrage Movement  

 

Ebba Paulsson Wallin 

 

Fakultet för humanoria och samhällsvetenskap 
Ämneslärarprogrammet Historia 3 
Högskolepoäng: 15 HP 
Handledare: Christer Ahlberger 
Examinator: Martin Åberg 
VT-19 



Innehållsförteckning 

 
1. Inledningskapitel 
1.1 Inledning och problemformulering   s. 1–2 

1.2 Forskningsläge    s. 2–11 

1.3 Syfte och frågeställningar    s. 11–12 

1.4 Avgränsning    s. 12 

1.5 Metod och källor    s. 12–14 

1.6 Teoretisk utgångspunkt    s. 14–15 

1.7 Disposition     s. 15 

 

2. Undersökningskapitel  

2.1 MFKPRs organisation och arbetssätt   s. 16-19 

2.2 MFKPRs argumentation för kvinnlig rösträtt  s. 19 

2.2.1 Rättvisa och rättfärdighet   s. 20–22 

2.2.2 Utilitariska argument    s. 22–24 

2.2.3 Människovärde och medborgerliga rättigheter  s. 24–27 

2.2.4 Kvinnospecifika argument   s. 27–29 

2.2.5 Vikten av kvinnans valbarhet   s. 29–31 

 

3. Diskussion och slutsatser   s. 32–36 

4. Sammanfattning     s. 37–38 

5. Utblick     s. 39 

Käll- och litteraturförteckning 

Bilagor       

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

The main purpose of this study is to investigate men´s suffrage movement is Sweden between 

the years 1911-1920. In more depth, the focus will be on the organization Männens Förbund 

för Kvinnans Politiska Rösträtt and their arguments in favor of women’s the political rights. 

The study will carry out a qualitative examination of the primal sources of MFKPR archive and 

ask the questions: How did they conduct their organization and in which manners did they argue 

for women’s right to vote? The purpose of exploring the men´s attitude towards women’s right 

to vote, is to fill a gap in current research. As this study shows, there has been limited research 

done regarding the men who supported women’s cause but rather research has had a strong 

female focus where men have been portrayed as the resistance. The results of this study show 

however, that the men in MFKPR worked in an active manner and used arguments based on 

ideas regarding righteousness, justice, citizenship and utilitarianism in order to fulfill their 

purpose of existence, namely to extend the right to vote to the whole Swedish population. 

Furthermore, the results show that although the men and women worked in separate 

organizations, there was some exchange of ideas circulating amongst them and they used very 

similar arguments to fight the resistance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. INLEDNINGSKAPITEL 

 

1.1 Inledning och problemformulering 

 

De svenska rösträttsrörelserna tog form under slutat av 1800-talet och början på 1900-talet. 

Först med en allmän rösträtt som gällde alla män för att sedan övergå i en lika rösträtt som 

inkluderade hela den svenska befolkningen, man som kvinna. Innan den allmänna och lika 

rösträttskampen var det endast en begränsad grupp som hade rösträtt. Det var män med rätt att 

rösta i kommunala val samt som hade hög inkomst som fick rösta tvåkammarvalen enligt 1866 

års riksdagsordning, kriterier som endast 6 procent av den svenska befolkningen levde upp till.1 

Missnöjet med den limiterade skaran som tog politiska beslut för hela landet växte sig starkare 

och 1890 bildades Sveriges Allmänna Rösträttsförbund. Den allmänna rösträtten, alltså en 

rösträtt som inkluderade alla män i Sverige gick igenom 1909 och dröjde till 1921 innan hela 

Sveriges befolkning erhöll ett typ av medborgarskap som gav lika rösträtt.2  

 Historieskrivningen kring rösträttskampen och de skeenden som ledde fram till 

den lika rösträttens genomslag i Sveriges riksdag kan ge bilden av att det främst var kvinnor 

som drev frågan. Män är ofta förknippade med det motstånd kvinnorna mötte eller som 

förklarande faktor till en genusordning i politiken där mannen var ovillig att släppa in kvinnor 

på den politiska arenan. Frågan man kan ställa sig är, måste de inte funnits män som engagerade 

sig och argumenterade för kvinnlig rösträtt? Det ligger i sakens natur att män måste ha drivit 

frågan eftersom det var män som kunde göra sina röster hörde och driva politiken i form av 

motioner och propositioner i Sveriges Riksdag. Som denna studie visar fanns män som var 

aktiva i den kvinnliga rösträttskampen och dessutom var det män som satt i maktpositioner. 

Förbundet Männens Förbund för Kvinnans Politiska Rösträtt, vilka här efter kommer refereras 

till som MFKPR, var ett partipolitiskt obundet förbund med inflytelserika män som 

organiserade sig och aktivt arbetade för att kvinnan skulle erhålla rösträtt och valbarhet. 

Förbundet bildades 15 september 19113 som en del av det kvinnliga förbundet Landsföreningen 

för Kvinnans Politiska Rösträtt, som härmed refereras till som LKPR, men var en separat 

organisation med endast manliga medlemmar. De var också en del av det internationella 

nätverket Men´s International Alliance for Women´s Suffrage. 

                                                
1 Riksarkivet.se/kvinnans-rostratt. https://riksarkivet.se/kvinnans-rostratt [hämtad 2019-01-19] 
 

2 Riksarkivet.se/kvinnans-rostratthttps://riksarkivet.se/kvinnans-rostratt [hämtad 2019-01-19] 
3 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv, Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt 1911-1920 vol.205 Stadgar och diverse tryck 
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  Tidningen Svenska Dagbladet publicerade en artikel den 16 december 2018 om 

rösträtten som fyller 100 år nu i år nämns inte MFKPR. Artikeln lyfter männen Karl Staaf och 

Carl Lindhagen som för den kvinnliga rösträtten, men det ges inget utrymme åt det förbund de 

båda var medlemmar i och som arbetade och argumenterade för utvidgad rösträtt. Det tyder på 

en forskningslucka kring männens argumentation och den roll MFKPR kan ha haft i 

rösträttsrörelsen. 

 

1.2 Forskningsläge 

 

Tidigare forskning har kring den lika rösträttsrörelsen, har haft fokus på de kvinnliga aktörer 

och organisationer då man analyserat de drivande krafterna och argumenten. År 1999 gavs en 

bok ut som heter Rösträtten 80 år på beställning av justitiedepartementet och är en samling 

kapitel skriven av några av Sveriges främsta historiker. I inledningen formulerar Christer 

Jönsson, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, syftet till utgåvan på följande sätt: 

”Detta är en jubileumsskrift – men inte en panegyrisk hyllningsskrift. Grundtonen är, som sig 

bör bland forskare, problematiserande snarare än idylliserande. Vi vill ju gärna se Sverige som 

ett demokratiskt föredöme och föregångsland”.4 Enligt min tolkning har man för avsikt att ge 

en intersubjektiv bild av den kvinnliga rösträttskampen utan varken genusperspektiv eller 

särskild teoretisk ingång. Med avstamp i den syftesformuleringen, och den saknade 

redogörelsen för MFKPR arbete och argumentation, blir det tydligt att det finns en 

forskningslucka gällande det manliga bidraget till att kvinnans politiska rösträtt röstades 

igenom i Sveriges Riksdag.  

 Brigitte Mrals, professor i retorik vid Örebro universitet skriver ett av kapitlen i 

utgåvan där hon presenterar sin forskning om kvinnornas argument och visioner de drev i 

rösträttskampen. Hon formulerar själv syftet med hennes bidrag att visa hur kvinnorna ”talade 

för den sak som för de var uppenbart rättvis och självklar, men som för motståndarna 

framstod som ett fundamentalt angrepp på det bestående”.5 Med andra ord vill Mrals ge en 

bild av vilka argument som lades fram för att nå det kvinnorna ansåg uppenbart rättvist, men 

                                                
4Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

de1 s.8 [hämtad 2018-12-12] 
5Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1 s.8 [hämtad 2018-12-12] 
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hon nämner ej varken några manliga aktörer eller organisationer som arbetade mot samma 

mål och delade samma uppfattning. 

 De argument som Mrals lyfter fram, kategoriserar hon i två delar: allmänna och 

kvinnospecifika rösträttsargument. Till den förstnämnda kategorien placerar Mrals argument 

som grundar sig i människovärde, rättvisa, medborgerliga rättigheter och kanske mest 

framstående de som grundar sig i utilitariska tankar.6 Med utilitariska argument, syftar Mrals 

till de tankar att var och en vet vad som är bäst för en själv utifrån en genusuppdelning. Det 

vill säga, att kvinnor kan kvinnofrågor bäst, och därmed ansågs det av högsta vikt att kvinnor 

fick vara med och bestämma om sådana saker som till exempel barnomsorg och frågor som 

hade med hemmet att göra. Där emot gjorde man ej anspråk på politiska frågor som 

tilldelades manlig karaktär som till exempel finans- och utrikespolitik. I den sistnämnda 

kategorien, kvinnospecifika argument, menar Mrals var argument som i hög utsträckning var 

försvarsargument mot återkommande påhopp från motståndarsidan.7 Jag tolkar Mrals som att 

de argument som skiljde från den tidigare allmänna rösträttskampen, var de som formulerades 

som svar på motståndssidan där man lyfte motståndets argument, för att sedan ge svar på tal 

och på så vis underminera de argument som fördes fram. Motståndet i detta fall 

representerades av den politiska makten, vilka var männen. 

 Mrals kategoriserar detta motstånd till tre grundläggande ting. För det första 

resonerade motståndet utifrån en av de patriarkala grundpelarna, en fungerande privatsfär.8 

Med det menar Mrals att motståndet ansåg att kvinnan torde hålla sig till de plikterna hemmet 

och hushållet innebar och argumenterade att en kvinnlig rösträtt skulle innebära att kvinnorna 

togs från hemmets privata sfär ut i offentligenhet och därmed riskerade att försumma sin plikt 

i hemmet. Det skulle i förlängningen innebära en rubbning av den naturliga ordningen i 

samhället, ett förfall av samhällets struktur och i förlängningen revolution.9 Sedan menade 

motståndet enligt Mrals att rent biologiska och pragmatiska skäl låg i vägen för kvinnors rätt 

till valbarhet och rösträtt. De menade att kvinnor varken hade det intresse och engagemang 

                                                
6Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1 s.44 [hämtad 2018-12-12] 
7 Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1s.44 [hämtad 2018-12-12] 
8 Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1s.44 [hämtad 2018-12-12] 
9Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1 [hämtad 2018-12-12] 
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eller den mognad och intelligens som krävdes för att bilda sig en politisk uppfattning eller 

kunna bidra på den offentliga arenan. Slutligen grundade motståndet i ”maskulina farhågor”10 

som Mrals uttrycker sig. De menade att kvinnan förlorade sin kvinnlighet i samband med den 

typ av frigörelse rösträtt innebar. De målade upp rösträttskvinnorna som fula och helt utan 

kvinnliga attribut. Med dessa tre grundargument målade motståndet upp bilden av en kvinna 

med rösträtt som något ej önskvärt varken för kvinnor eller för män. Med hjälp av de tre ovan 

argument som motståndet drev, formulerade rösträttskvinnorna motargument och de Mrals 

kategoriserar som kvinnospecifika argumenten. 

 Mrals forskning är relevant för denna studie då hon utförligt analyserat 

rösträttskvinnornas argument, samt hur de bemötte motståndskrafterna. Hon väljer dock att 

avgränsa sin analys till de argument som fördes fram av kvinnor. Därmed finns en lucka som 

bör analyseras av de argument som drevs av män. Enligt min uppfattning, bör en 

historieskrivning som ämnar ge en objektiv bild utan att ”idyllisera”, inkludera alla argument i 

sakfrågan, ej begränsas till de framförda av kvinnor. Det är i denna kunskapsluckan som 

denna studie, med avstamp i Mrals argumentationsanalys, avser bidra med ny kunskap. 

 Niklas Stenlås, universitetslektor i historia vid Uppsala universitet och inriktad 

på samtidshistoria, menar i sitt bidrag till utgåvan Rösträtten 80 år kampen för rösträtten i 

mångt och mycket föregick inom högern då utanför högern såväl liberaler samt 

socialdemokrater var sympatiskt inställda till den kvinnliga rösträtten. Stenlås går ej in 

närmare på hur argumentationen inom högern fördes och vilka sakfrågor som lades fram i 

syftet att få igenom rösträtt för kvinnor. Han går heller inte in på vilka argument de män han 

menar var sympatiskt inställd till frågan bland liberaler och socialdemokrater utan skriver 

”beträffande rösträtt för kvinnor ansågs inte den som någon central fråga för dåtidens manliga 

politiska etablissemang. Visserligen hade såväl socialdemokrater som liberaler frågan i sina 

program, men den spelade inte någon roll som motor för att driva fram en 

rösträttsutvidgning”.11 Stenlås forskning pekar på ett bristande engagemang från de manliga 

politiker som satt i maktposition vilket enligt min tolkning indirekt betyder att det var de 

                                                
10Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1 s.44 [hämtad 2018-12-12] 
11Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1 s.64 [hämtad 2018-12-12] 
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kvinnliga rösträttskämparna som stod för de drivande argumenten och därmed finns en lucka 

gällande de manliga bidragen. 

 Historikern Kjell Östberg, professor vid Södertörns högskola har bidragit med 

ett kapitel i samma utgåva där han mestadels redogör för kvinnans roll i politiken efter att 

rösträtten trätt i kraft. Kapitlet innehåller begränsad analys av vägen dit, men männen beskrivs 

som motståndare till kvinnans strävan efter rösträtt och hennes inträde i politikens sfär. 

Östberg beskriver det som att männen var ovilliga att avstå från egna privilegier. Han skriver 

vidare att argument mot ökat kvinnligt deltagande kan idag te sig synnerligt primitivt och 

närmast kränkande, men faktum kvarstår att de etablerade attityder och nätverk gjorde det 

svårt för kvinnor att ta plats.12Jag tolkar Östberg som männen kategoriseras som kvinnornas 

motstånd och ger bilden kvinnorna var ensamma i deras kamp för rösträtt och politiskt 

inflytande. Det saknas någon form av diskussion eller analys av de män som arbetade för 

kvinnornas sak och deras argumenten för att nå det gemensamma målet att kvinnor skulle ha 

samma rättigheter samt möjlighet till politiskt inflytande som män erhöll. 

 Historikern Josefin Rönnbäck universitetslektor vid Luleå universitet, har 

tillsammans med Christina Florin, professor i historia vid Stockholms universitet bidragit med 

ett kapitel där de ingående redogör för rösträttskvinnornas organisation och beskriver hur 

deras engagemang drev frågan och slutligen fick rösträttsfrågan att gå igenom. I kapitlet 

redogör de för vilka organisationer som gjorde arbetet och har stort fokus på LKPR som de 

menar la en nödvändig infrastruktur för vidare organisationer i rösträttskampen.  I sin egen 

vidare forskning lyfter Rönnbäck MFKPR existens med fokus på deras roll som en del av 

LKPR. Rönnbäck har hon skrivit mycket om den kvinnliga rösträttskampen i samband med 

genus inom politiken bland annat i hennes avhandling Politikens Genusgränser-den Kvinnliga 

Rösträttsrörelsen och Kampen för Kvinnors Politiska Medborgarskap 1902-1921. Rönnbäck 

menar i sin forskning att den kvinnliga rösträttskampen var ”ett triangeldrama mellan kvinnor 

(LKPR), män (politiska partier) och staten (riksdag och regering) där kvinnorna kämpade 

mötte motstånd från de två andra parterna .13 Hon skriver följande i artikeln Rösträttskampen – 

                                                
12Regeringskansliet Rösträtten 80 år. https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-ar-

del-1 kap.7 [hämtad 2018-12-12] 
13 Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921, 

Atlas, Diss. Stockholm : Univ., 2004,Stockholm, 2004s. 19 
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ett triangeldrama mellan kvinnor, män och staten, på Göteborgs Universitets hemsida under 

deras tema Kvinnors Kamp för Rösträtt: 

Det var män som kontrollerat och representerat staten, som både definierat politiken och 

formulerat politikens spelregler, dvs. riksdagsordningen, som definierade vem som fick rösta, vem 

som var valbar och vem som hade rätt att utöva offentlig politik. Kort sagt, genom 

riksdagsordningen upprättade män politiska gränser för vilkas åsikter och kroppar som kunde 

representeras. Grundlagen visade att män och politik ansågs som en möjlig och lämplig 

kombination, medan kvinnor och politik inte gjorde det. Staten kan därför åtminstone fram till 

1920-talet betraktas både som en till hundra procent manlig arena och som en manlig kollektiv 

aktör14 

 

Här sammanflätas staten och män som en och samma. Med andra ord likställer Rönnbäck 

motståndet med staten, och då staten endast bestod av män kategoriserar hon motståndet som 

ett manligt.   

 Vidare menar Rönnbäck att då MFKPR bildades uppstod en kontakt mellan 

kvinnor och män som var positivt inställda till lika rösträtt och därmed fick kvinnorna direkta 

kanaler in till riksdagen. I sin fortsatta redogörelse för MFKPR skriver Rönnbäck att de, som 

en del av LKPR, var underordnad kvinnornas ledarskap och ser det som ett tecken på att 

LKPR var en ”mansvänlig” organisation. Här lyfter Rönnbäck problematiseringen att vissa 

män enligt sakens natur, måste ha varit för kvinnans rösträtt då det var de som satt i riksdagen 

vilken denna studie ämnar ta avstamp ifrån. Däremot målas en bild upp av männen som 

subjekt under kvinnors ledarskap där kvinnorna utnyttjade sina kontakter med radikala män i 

maktpositioner som de kände sedan studietiden eller annat socialt sammanhang.15 Rönnbäck 

hävdar att kvinnorna använda dessa nätverk på ett regelmässigt och professionell sätt för att 

påverka utgången i röstfrågan. I samma artikel, Rösträttskampen – ett triangeldrama mellan 

kvinnor, män och staten, lyfts dock MFKPR men dess funktion presenteras som redskap och 

användes som språkrör åt kvinnornas röst. Rönnbäck skriver följande: 
 

Kvinnor hade dock vissa indirekta möjligheter att påverka riksdagen, dvs. staten, genom att liera 

sig med riksdagsmän. Högt uppsatta politiker var också medlemmar i Männens förening för 

kvinnans politiska rösträtt (MFKPR) och därmed medlemmar av LKPR. På sätt och vis hade 

LKPR sina "egna" talesmän i riksdagen. Genom att agera på den kommunalpolitiska nivån och 

                                                
14 Göteborgs Universitetsbibliotek Rösträttskampen- ett triangeldrama mellan kvinnor, män och staten av fil.dr Josefin Rönnbäck.  

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/#still [hämtad 2019-03-12] 
15 Rönnbäck 2014. s.103 
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träda in i partipolitiska organisationer kunde kvinnor påverka mäns politiska spel från insidan och 

utsidan16 

 

Rönnbäck menar att det var symboliskt viktigt att män som ansågs inflytelseriktiga ställde sig 

bakom LKPR och föreningens rösträttskrav och att manliga bundsförvanter gav status åt 

kvinnoröströrelsen som politisk fråga.17 Enligt min tolkning framställer hon alltså samarbetet 

med män som att de gav LKPR och rösträttskvinnorna ett symboliskt stöd men inte att även 

de arbetade och argumenterade för saken på egen hand. Rönnbäck skriver att MFKPR, som 

fick ett antal lokalföreningar, ”främst var en stödförening som hade störst betydelse på det 

symboliska planet”18 och placerar där med MFKPR insats som främst symbolisk.  

  Rönnbäcks slutsatser kring varför kvinnor slutligen erhöll rösträtt handlar bland 

annat om strukturella förändring som en allmän demokratiseringsvåg, krig och revolution i 

Europa19 men inget rum ges åt MFKPR´s egen argumentation för kvinnors räkning. Denna 

studie ämnar ta avstamp i Rönnbäcks forskning och undersöka samt utmana det perspektivet 

genom att belysa de män som kämpade för samma sak som kvinnorna, fastän dem var män 

(politiska partimedlemmar) och en del av staten (riksdagsmän). Detta ämnar studien uppnå 

genom att analysera deras arbetssätt och argumentation i rösträttsfrågan. 

Journalisten Barbro Hedvall lyfter de faktum att det fanns män som arbetade för 

den kvinnliga rösträtten i boken Vår Rättmätiga Plats: om kvinnors kamp för rösträtt. Hedvall 

menar att de kvinnliga rösträttskvinnorna förde en diskussion hur vida de skulle inkludera 

män i deras förening LKPR, då man å ena sidan menade det dem behövdes då endast satt män 

i riksdagen och det var män som representerade makten, medan å andra sida det skulle 

innebära en risk då mäns medlemskap skulle skicka signalen att kvinnor inte kunde sköta sin 

egen sak.20 Som Hedvall slår fast var LFKR vid bildandet endast öppen för kvinnliga 

medlemmar då man sa nej till manliga medlemmar. Men det fanns ett manligt stöd som 

Hedvall delar in i två generationer. Den första som var innan MFKPRs tid leddes av Lars 

Johan Hierta med anhängare som ville bryta med ståndssamhället. De ville sätta individen i 

fokus istället för kön och deras argumentation grundade sig i liberalismens tankar att ingens 

öde skall vara förbestämt.21 Vidare menar Hedvall att Hierta var en av de första förespråkarna 

                                                
16 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/#still 
17 Rönnbäck 2014.s.102 
18 Rönnbäck 2014 s.103 
19 Rönnbäck 2014 .s.102 
20  Hedvall, Barbro, (2011).  Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt. Stockholm: Bonnier fakta. s.80 
21 Hedvall 2011. s.85 
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för kvinnors rättigheter i riksdagen då han stöttade kvinnors myndighet, utbildning samt utöva 

yrken.22 Till den andra generationen rösträttsmän hörde bland annat Hjalmar Branting och Karl 

Staaf. Den sistnämnde var från första början medlem i MFKPR som bildades år 1911. Hedvall 

skriver gällande den kvinnliga rösträttsrörelsen att det manliga stödet -om än fåtaligt- fanns 

från första stund.23 En annan drivande person i andra generationen rösträttsmän var Carl 

Lindhagen som Hedvall menar arbetade ihärdigt för kvinnans rösträtt på grund av hans starka 

känsla för rättvisa. Följande text av Lindhagen lyfter Hedvall för att visa på hans 

argumentation som grundar sig i rättvisans namn: 

 
Varför bör kvinnan erhålla politisk rösträtt? 

Därför att det är rättfärdigt mot henne och därmot orättfärdigt 

Att utestänga hälften av folket från politiskt inflytande; 

Därför att kvinnan, som har lika stora intressen att tillvarataga i 

samhället som mannen, bör själv bäst förstå att där bevaka 

sin egen rätt 

därför att härigenom skulle hennes medborgaranda stärkas, 

hennes självständighet och ansvarskänsla ökas samt hennes 

personliga anseende höjas; 

därför att sålunda med ett ord det är till gagn för kvinnan och till gagn för samhället24 

 
Det framgår ej i vilket syfte texten skrevs av Lindhagen, men den visar tydligt på hans 

argumentation som precis som Hedvall menar grundar sig i rättvisa men även kopplat till 

medborgarskap, självständighet och möjlighet att bevaka sina egna intressen. För att summera 

så menar Hedvall att de fanns tidigt manligt stöd för den lika rösträtten. Hon gör en viss 

argumentationsanalys där hon belyser Hierta och Lindhagens argument och knyter dem till 

liberalismens tankar om individens frihet och rättighet att bevaka sin egna intressen och skapa 

sina egna möjligheter. Däremot finns ingen analys av den argumentation som MFKPR bedrev 

som organisation, och därmed finns en kunskapslucka om hur deras inställning som förbund 

förhöll sig till en rösträttsutvidgning. 

Sofia Kjerstensson, amanuens vid juridiska fakulteten, Lunds universitet har 

forskat om den kvinnliga rösträttsrörelsen och publicerat Kvinnlig Rösträtt i Sverige- En 

uppsats om rösträttsaktivisternas och meningsmotståndarnas argument i frågan om kvinnors 

politiska rättigheter som behandlar de argument som fördes för och mot den kvinnliga 

                                                
22 Hedvall 2011. s.86 
23 Hedvall 2011 s.81 
24 Hedvall 2011 s.92 
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rösträtten ur ett juridiskt perspektiv. I undersökningen redogör hon för de propositioner och 

motioner som behandlades av riksdagen fram till att rösträtten gick igenom. Kjerstensson har 

forskat på några av de argument som män drev i den kvinnliga rösträttsfrågan, men på 

individnivå och då hon forskat ur ett juridiskt perspektiv har hon endast analyserat de 

argument som riksdagsmän lade fram i propositioner i riksdagen. Kjersstesson studie 

inkluderar ej den argumentation som MFKPR bedrev. Från de motioner och propositioner 

lyfter Kjerstensson argument som var baserade på demokrati, människovärde och rättvisa. 

Argument som löd att om kvinnan betalade skatt till stat och kommun, lydde under samma 

lagar som mannen och kunde ha kommunala rättigheter, borde de då ses som ett helt naturligt 

steg att hon också skulle tillerkännas politiska rättigheter såsom rösträtt. Politiska rättigheter 

skulle tillfalla människan och kvinnor var också människor.25 Vidare lyfts argument från 

riksdagsdebatten om rättvisa och kvinnans rättigheter som medborgare och att hon som en del 

av samhället hade rätt att bevaka sina intressen.26 Denna typ av argument, ”att bevaka sina 

intressen”, tolkar jag kan placeras under samma utilitariska tankar Mrals lyfter i hennes 

forskning. 

 Från motion 1905 N:o 250 redogör Kjerstensson för argument som menade att 

den typiska kvinnligheten var något som behövdes i riksdagen. Som hon formulerar sig sågs 

kvinnan ”som en mjukare varelse än mannen och det lyftes fram att kvinnors medkänsla, 

sparsamhet och praktiska sinne kunde behövas i lagstiftningen”.27 Kjerstensson tolkar 

innehållet och argumenten i motionen som att män och kvinnor ansågs vara olika varandra 

och kvinnan av sin natur hade andra fallenheter än män, något de manliga förespråkarna såg 

som en tillgång. De argument som Kjersstenson belyser togs upp i motioner och propositioner 

var skriva av män då det endast var män som satt i riksdagen. Men den opinionsbildning som 

drevs utanför riksdagens stängda dörrar som torde varit nödvändig för att männen i riksdagen 

slutligen röstade igenom den kvinnliga rösträtten och allt bakomliggande arbete som MFKPR 

gjorde saknas i Kjerstenssons studie. Denna studie ämnar bidra till denna kunskapslucka. 

 För att summera den svenska tidigare forskning och dagens forskningsläge har 

det skrivit ytterst lite om MFKPR och deras argumentation för lika rösträtt. I den forskning 

där de nämns är det antingen i samband med någon av dess enskilda medlemmar, ofta 

dåvarande statsminister Karl Staaf eller borgmästaren Carl Lindhagen eller som subjekt som 

                                                
25 Kjerstensson, S. (2018) Kvinnlig Rösträtt i Sverige: En uppsats om rösträttsaktivisterna och meningsmotståndarnas argument i frågan om 

kvinnans politiska rättigheter Juridiska Fakulteten Lund Universitet 2018. s.13 
26 Kjerstensson 2018.s.14 
27 Kjerstensson 2018. s.14 
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rösträttskvinnor använde sig av för att föra fram sin egna agenda. Denna studie tar avstamp i 

dagens forskningsläge som till viss del redogjort för den argumentation som bedrevs i kampen 

för kvinnans politiska rösträtt och valbarhet men som lämnar en forskningslucka kring 

männens attityd och argument för kvinnans rösträtt och den roll de hade i rösträttsrörelsen. 

 Ur ett internationellt perspektiv har Brooke Kroeger, författare och professor i 

journalistik vid New York University Arthur L. Carter Journalism Institute, forskat om de 

amerikanska män som organiserade sig och bildade ett manligt förbund vid namn Men´s 

League for Woman Suffrage, här med refererat till som The League. I boken The Suffragents- 

How Women Used Men to Get the Vote utgiven 2017 redogör Kroeger hur och varför en 

grupp inflytelserika män i New York gick samman och stred för kvinnlig rösträtt. Förbundet 

bildades 1908 då en av grundarna, Oswald Garrison Villard, efter att ha blivit kontaktad av 

ordförande i den kvinnliga rösträttsorganisationen National American Woman Suffrage 

Association (NAWSA), kom med iden att starta ett helt manligt förbund.28 Villard var 

inspirerad av den brittiska militanta rösträttskvinnan Anne Cobden-Sanderson, som under år 

1907 var på turné i Amerika för att sprida rösträttskvinnornas budskap och som riktade hård 

kritik till de amerikanska männens passivitet. Sanderson pekade på hur den stora massan av 

de brittiska männen stod på rösträttskvinnornas sida och uppmanade de amerikanska männen, 

och kvinnorna för den delen som till viss del var negativa till rösträttsutvidgningen, att följa 

deras exempel.29  

 År 1908 mobiliserade sig Villard, som var redaktör vid The New York Evening 

Post samt The Nation, tillsammans med Rabbi Stephen S. Wise, filantropen George Foster 

Peabody, filosofen John Dewey och Dewye´s protegé Max Eastman för att formellt bilda The 

League.30 Förbundet växte från att under första året nått 150 medlemmar till flera tusental tre 

år senare, utspritt över 35 delstater.31 Enligt Kroeger nådde förbundet framgång med 

rekrytering av nya medlemmar då de aktiv agerade på alla typer av arenor. De skrev i media, 

                                                
28 Kroeger Brooke The Suffragents-How Women Used Men to Get the Vote 2017 s.11 
29 Kroeger Brooke The Suffragents-How Women Used Men to Get the Vote 2017 s.16 

 
30 Wise vs. Silverman, or New York's Historic Rabbinical Women's Suffrage Smack-Down av Brooke Kroeger 

http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/books/230486/wise-vs-silverman-womens-suffrage] 

 [hämtad 2019-03-27] 

 

31 Wise vs. Silverman, or New York's Historic Rabbinical Women's Suffrage Smack-Down av Brooke Kroeger 

http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/books/230486/wise-vs-silverman-womens-suffrage] 

 [hämtad 2019-03-27] 
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satte upp föreställningar, marscherade på gatorna, och utnyttjande sina kontakter bland 

makthavare.  

 Kroeger menar att The League argumenterade för den kvinnliga rösträtten som 

en nödvändig del i den demokratiseringsprocess som pågick i Amerika under början på 1900-

talet. Medlemmen Charles Sprague Smith, professor vid Colombia University, avfärdade 

enligt Kroeger motståndet som ”very lightweigt”, med andra ord utan substans och menade att 

rösträttsutvidgningen var ”as inevitable as the next sunrise, a part of the great forward social 

movement we are now experiencing”.32 Enligt Kroger menade The League att motståndets idé 

att kvinnlig rösträtt skulle vara skadlig för samhället, motsades genom om argument som 

”how do the account for the fact that wherever equal suffrage has been established reversion 

to partial suffrage, as a result of the experience, has never in a single instance been decreed or 

even suggested”.33 Slutligen pekar Kroeger på argumentation som baserar sig på 

medborgerliga tankar om ett demokratiskt samhälle som “as long as women are shut out from 

citizenship and the exercise of the ballot, which is a symbol of citizenship, ours is no 

democracy”.34 Kroegers forskning visar hur de amerikanska män som kämpade för kvinnors 

rösträtt med start i New York, till viss del inspirerade av den brittiska rösträttsrörelsen, 

lyckades växa stort i antal och nå ut med sitt budskap via olika kanaler. Kroegers slutsats är 

att männen i The League och deras samarbete med kvinnorna i NAWSA, var en stor 

bidragande faktor till den allmänna opinionen svängde till kvinnornas fördel och att de 

slutligen landade i en lika rösträtt år 1920. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att granska hur männen i MFKPR såg på rösträtten genom att 

analysera deras argument för kvinnors rösträtt och valbarhet. Mot bakgrund till den 

kunskapslucka som finns kring MFKPR ämnar studien studera deras argumentation genom en 

empirisk analys för att bidra med ny kunskap och utforska till vilken grad även männen var 

drivande och en viktig del i samhällsutvecklingen i samband med den 

Denna studie ämnar alltså studera rösträttskampen utan att ta avstamp i genusperspektiv och 

utan specifik teoretiska ingång studera källmaterialet och göra en argumentationsanalys för att 

                                                
32 Kroeger Brooke The Suffragents-How Women Used Men to Get the Vote 2017 s.21 
33 Kroeger Brooke The Suffragents-How Women Used Men to Get the Vote 2017 s.21 
34 Kroeger Brooke The Suffragents-How Women Used Men to Get the Vote 2017 s.21 
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se hur männen såg på rösträttsfrågan. För att uppnå syftet kommer studien utgå från följande 

frågeställning 

 

1. Hur arbetade MFKPR? 

2. På vilket sätt argumenterade MFKPR för kvinnans politiska rösträtt och valbarhet? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Fokus för denna undersökning ligger på de män som drev frågan om kvinnans politiska rösträtt 

och mer specifikt organisationen Männens Förbund för Kvinnans Politiska Rösträtt. Studien 

sträcker sig från år 1911 till år 1919, de åren organisationen var aktiv. Vidare avgränsar sig 

denna undersökning till den argumentation MFKPR använde för att uppnå sitt syfta att driva 

igenom kvinnans rätt till valbarhet och rösträtt. MFKPR var en del av den internationella 

organisationen Men´s International Alliance for Woman Suffrage men fokus är på den svenska 

föreningen och dess argumentation. Eftersom MFKPR var en partipolitisk obunden 

organisation kommer undersökning inte fokusera på medlemmarnas specifika partitillhörighet 

utan endast analysera vilka frågor och argument som MFKLP i egenskap av förbund drev.  

 Det bör nämnas att Första världskriget skedde under undersökningens tidsperiod 

och hade säkerligen stor effekt på den politiska agendan i Sverige och kan troligtvis spelat en 

roll, men denna studie kommer ej att gå in på dess effekter utan avgränsa undersökningen till 

MFKPRs politiska arbete i den kvinnliga rösträttsfrågan. 

 

1.5 Metod & Källor  

 

Denna studie ämnar göra en metodisk kvalitativ undersökning av MFKPR och deras argument 

i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Studien bygger på en argumentationsanalys som huvudsaklig 

metod där källmaterialet systematiskt och noggrant analyserats för att hitta empiriskt material 

som visar hur MFKPR bedrev sitt arbete samt hur deras argumentation löd. I undersökningen 

av källmaterialet utgick sökandet efter Mrals ramverk från hennes forskning om kvinnors 

argumentation i rösträttskampen. Ramverket delar upp argumenten i två huvuddelar, allmänna 

och kvinnospecifika argument. Den först delen består av argument som grundar sig i tankar 

kring människovärde, rättvisa, medborgerliga rättigheter och de av utilitarisk karaktär. Den 

andra delen inkluderar argument som är knutna till kvinnospecifika frågor och som 

formuleras som svar på motståndets argument. En sjätte kategori används i argumentanalysen 
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och det är vikten av kvinnans valbarhet. Den kategorin ligger utanför Mrals ramverk, men då 

MFKPR använde sig av argumentation där de lyfter just vikten av att kvinnan inte endast 

skall erhålla rösträtt, utan även kunna bli valda och därmed påverka och bidra i politikens 

sfär, har jag valt att lägga till den kategorin. Med andra ord sökte jag efter källmaterial som 

kunde visa på hur MFKPR var organiserade och bedrev sitt arbete samt argument i 

rösträttsfrågan som kunde placeras inom kategorier som följde Mrals ramverk.  

 Materialet som är relevant för att besvara min forskningsfråga är stadgar, 

upprop, ingående och utgående korrespondens, protokoll med mera som finns sparat i 

MFKPR arkiv. I MFKPR arkivsamling för ingående/utgående utskick finns ett samlat utskick 

som jag tolkar MFKPR skickade ut för att rekrytera nya medlemmar. Utskicket finns bifogat i 

bilaga 1-3, och skickades i ett samlat brev. I utskicket ingick en formell inbjudan till MFKPR, 

förbundets stadgar samt svarskort att skicka tillbaka med ifyllda medlemsuppgifter. Det 

källmaterialet tillsammans med medlemsregister, förda protokoll och fler utskick i form av 

upprop som skickades ut för uppmanade fler män att ansluta sig, har jag använt mig av för att 

undersöka förbundets organisation och arbetssätt.  

 Vid en sökning på ”Männens Förbund För Kvinnans Politiska Rösträtt” på 

Göteborgs universitetsbiblioteket hittade jag ett föredrag skrivet av August Bruhn, ordförande 

i Kristianstads lokalförening som verkar ha trycks inför ett, enligt föredragets framsida, 

offentligt möte i Kristianstad 13.04.1916 anordnat av FKPR (en annan benämning för 

kvinnoförbundet LKPR) samt av MFKPR. Denna tryckta källa har varit till stor användning 

för att lyfta MFKPRs argumentation för kvinnans rösträtt då den som titeln beskriver 

behandlar frågan ”Varför böra männen arbeta för kvinnans politiska rösträtt?”. Föredraget 

skrivet av Bruhn består av en mängd olika argument för en rösträttsutvidgning och är väl 

applicerbara tillsammans med Mrals kategorisering av rösträttsargument. Föredraget var till 

salu för 25 öre enligt tryckets framsida, och då det var tryckt inför ett offentligt möte gör jag 

antagandet syftet var att sälja föredraget med MFKPRs argument till allmänheten eller de som 

medverkade på mötet. Jag anser det vara en god källa för att undersöka MFKPR 

argumentation då den publicerades 1916, alltså nära i tid till skeendet, samt att det var en 

offentlig text underskrivet lokalordförande August Bruhn som studien senare visar hade en 

aktiv roll i förbundet. 

 Vidare har jag tagit del av en tidningsartikel som publicerades i tidskriften 

Rösträtt för Kvinnor, utgiven av LKPR som jag hittade via Göteborgs universitetsbibliotek. 

Artikeln som jag använt mig av för att undersöka MFKPRs argument är publicerad i nummer 

tretton publicerad år 1916 och har titeln ”Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för 
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Kvinnans Politiska Rösträtt” skriven av två medlemmar av MFKPR. Artikeln anser jag har ett 

bra källvärde då den är skriven under undersökningens tidsperiod samt att den är skriven av 

två medlemmar av det förbund som studien ämnar undersöka. Därav är den relevant även för 

MFKPRs argumentation. 

 Vidare har jag använt mig av en brevkorrespondens mellan MFKPR och 

ordförande i LKPR Signe Bergman, som finns i MFKPRs arkiv under ingående/utgående 

korrenspandans.  

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt  

 

Den teoretiska utgångspunkten utgår från en teori där studien ifrågasätter den dominerande 

forskning som analyserar den kvinnliga rösträttsrörelsen och den argumentation som fördes ur 

ett genusmaktperspektiv och ifrågasätter den med utgångspunkt från empirin. Den teoretiska 

utgångspunkten är att snarare avteoriser den kvinnliga rösträttsrörelsen än som många forskare 

gjort och kopplat den genusteori där rösträtten handlat mer om en kamp mellan könen och 

kvinnans generella underordning till män i maktposition. För att förtydliga begreppet 

avteorisera i sammanhanget, menar jag att ej tolka MFKPRs argument ur ett genusperspektiv 

utan snarare se till empirin och lyfta de argument som fanns för att undersöka deras inställning 

till kvinnlig rösträtt. 

 Med det sagt är ej studien teorilös, då den delvis använder sig Mrals teoribildning 

kring rösträttsargument som redogjorts för i ovan metodavsnitt, samt av den tyske sociologen 

och filosofen Jürgen Habermas teori om offentlig borgerlighet och opinionsarbete kopplat till 

en önskad samhällsförändring, i detta fallet en utvidgad rösträtt. Habermas har utvecklat sin 

teori om borgerlig offentlighet där ”det offentliga” står i motsättning till ”det privata”. Här skall 

icke ”det offentliga” förväxlas med ”offentlig sektor” som representerar en myndighet eller 

dylikt, utan den offentliga sfären är det rum där medborgare behandlar gemensamma problem 

i debatter och samtal i tidningar eller böcker med mera.35 Vidare tolkar jag Habermas som att 

det är i detta offentliga rum som medborgare kan mobilisera sig och driva den allmänna 

opinionen som är vital för det moderna samhällets legitimitet. Den moderna borgerliga 

offentligheten bygger på medborgarnas kritiska, rationella resonemang om offentliga 

angelägenheter och utvecklades under 1900-talet till att inkludera allt fler genom till exempel 

                                                
35 Månson, Per, Moderna Samhällsteorier: Traditioner riktningar teoretiker, Norstedt uppl. 8, 2007 s.313 
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en utvidgning av rösträtt.36 Den allmänna opinionen som fenomen börjar enligt Habermas 

formas i under 1800-1900-talet som sammanfattningen av de bildade klassernas åsikt om det 

offentliga.37Habermas skriver följande om ett modernt samhälles allmänna opinion 
 

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 om ursprunget till all auktoritet i beslut bindande för helheten, 

saknar den moderna demokratin substansen i sin egen sanning.38   

 

Med avstamp i denna formulering kommer studien delvis använda sig av Habermas teoretiska 

ramverk kring den allmänna opinionen för att driva samhällsförändring för att tolka MFKPR 

arbete och argumentation.  

 Sammanfattningsvis använder studien delvis Mrals teoribildning kring 

rösträttsargument samt Habermas teori om offentlig borgerlighet med fokus på allmän 

opinionsbildning som teoretiskt ramverk men med fokus på empirin från det undersökta 

källmaterialet. 

 

 

1.7 Disposition  

 

Undersökningsdelen som följer nedan börjar med en redogörelse för MFKPR organisation 

och arbetssätt. Sedan följer en redogörelse för hur männen såg på rösträttsfrågan genom en 

analys av deras argument. Efter resultatdelen förs en diskussion där studien återkopplar till 

tidigare forskning och teoretiska ramverk, för att slutligen föra fram undersökningens i 

slutsatser i den sista delen. 

 

 

 

 

 

                                                
36 Månson, Per, Moderna Samhällsteorier: Traditioner riktningar teoretiker, Norstedt uppl. 8, 2007 s.314 
37 Månson, Per, Moderna Samhällsteorier: Traditioner riktningar teoretiker, Norstedt uppl. 8, 2007 s.314 
38 Habermas, Jurgen, Borgerlig Offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentlig” i det Moderna Samhället, uppl. 4., Arkiv, Lund, 2003 

[1962]  s. 226-227   
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2. UNDERSÖKNINGSDEL     

  

Första delen av undersökningen ämnar svara på hur MFKPR arbetade för deras målsättning 

med kvinnlig rösträtt. Delen innehåller en kortfattad redogörelse för MFKPR organisation och 

struktur samt en överblick över vilka män som var medlemmar av förbundet. Den andra delen 

av undersökningen ägnas åt att analysera de argument MFKPR använde sig av för att driva 

frågan. 

 

2.1 MFKPR organisation och arbetssätt  

 

Från medlemsregister som finns i MFKPR arkiv och sträcker sig mellan åren 1911 till 1919, 

kan man utläsa en del inflytelserika män bland förbundets medlemmar. I det till synes första 

registret av medlemmar från 1912 finns 83 medlemmar där ibland annat dåvarande 

statsminister Karl Staaf och Stockholms borgmästare Carl Lindhagen. I ett senare register från 

1919 där man fyllt i kanten de som betalat medlemsavgifter och då bokför man tillbaka till 

1911 och det kan tolkas som att föreningen startat redan 1911 men ej var ordentligt 

organiserad förrän 1912 då det första tryckta medlemsregistret är daterat. Vid 1913 

beräknades medlemsantalet till omkring 100 i antalet.39 De medlemmar som sticker ut som det 

tidigare slagits fast har drivit den kvinnliga rösträttsfrågan är statsminister Karl Staaf och Carl 

Lindhagen. Deras arbete finns dokumenterat i de motioner och propositioner de la fram i 

riksdagen. Själva organisationen bestod av en styrelse som befann sig i Stockholm, samt ett 

okänt antal lokalföreningar som bildades eftersom runt om i landet. Styrelsen bestod av 

Ordförande Ernst Beckman, vice ordförande S. E Henschen f. d. Professor, Mauritz Hellberg 

redaktör riksdagsman, G. H von Koch redaktör, John Landqvist Fil. Doktor, Jakob Pettersson 

borgmästare riksdagsman, G Stéenhoff provinsialläkare G. F. Steffen professor riksdagsman.40 

Styrelsen hade möten cirka 4 gånger om året enligt protokoll som fördes vid varje 

styrelsemöte.41Medlemsregistret visar på en del högt uppsatta personer som dåvarande 

statsminister Karl Staaf, två statsråd, fem representanter från första kammaren, sju från andra 

kammaren. Resterande medlemmar faller under yrkesgrupper som jurist, professor, redaktör, 

ingenjör, direktör, bankman, kyrkans ämbete. Medlemsregistret visar att de män som valt 

ansluta sig till MFKPR och engagera sig i rösträttsfrågan var män som kan antas ha haft 

                                                
39 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.205 
40 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.202 Inkommande handlingar 
41 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.200 Protokoll 
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poltisk makt och inflytande samt tillhörde en viss social klass. Medlemmarna var alltså inte 

arbetarklassmän som sympatiserade med kvinnornas underlägsenhet i samhället utan 

inflytelserika män som hade möjlighet att påverka opinionen på den politiska planen. Det 

utesluter dock inte att det inte fanns män i arbetarklassen som var för den kvinnliga rösträtten, 

men de var ej representerade i MFLPR som denna studie avser analysera.  

 Förbundets organisation växte genom bildandet av lokala föreningar som 

arbetade aktivt i deras hemort för att påverka den allmänna opinionen mot deras egna 

målsättning med lika rösträtt. Enligt MFKPR medlemsregister växte förbundet under åren och 

hade år 1919 rekryterat 44 nya medlemmar.42Den siffran är tagen från medlemsregistret som 

finns i MFKPR eget arkiv men bekräftar nödvändigtvis det totala antalet medlemmar år 1919 

då det ej framgår om de lokala förbunden förde egna register eller om samtliga medlemmar 

bokfördes i det register som finns i arkivet. Oavsett exakt antal medlemmar, visar det att 

förbundet växte och att det fanns ett intresse bland män att gå med i kampen för den kvinnliga 

rösträtten. Sparat i arkivmaterialet finns en samling dokument som tillsammans skickades ut 

till män för att uppmana dem att ansluta sig till MFKPR. Enligt min tolkning visar detta på att 

MFKPR arbetade aktivt för rösträttsfrågan genom att sprida sitt budskap och hur de arbetade 

organiserat för att rekrytera medlemmar och på så vis försöka påverka den allmänna 

opinionen till fördel för den kvinnliga rösträtten.  

 Det arbete som MFKPR utförde skedde både aktivt och systematiskt. Bifogade 

bilagor 1-343 från MFKPR arkiv, visar det material som MFKPR skickade ut som ett paket, 

vilket innehöll en inbjudan från undertecknad styrelse, medföljande stadgar som klargjorde 

förbundets syfte, samt brevkort att fyllas i och skickas tillbaka vid intresse för att ansluta sig. I 

föreningens stadgar som skickades ut, uppmanar man alla män oberoende politisk tillhörighet 

att ansluta sig och tillsammans arbeta för en lösning snarast och se till att kvinnan får rösträtt 

samt blir valbar. I utskicken uppmanades dessutom män att organisera sig och bilda 

lokalföreningar. Jag tolkar detta som att de aktivt arbetade för att växa och skaffa nya 

medlemmar för att säkerställa att mer effektivt nå ut med sitt budskap. Det var alltså ingen, 

enligt min tolkning, passiv organisation som fanns i symboliskt syfte, utan de hade ett klart 

syfte utöver symboliskt stöd till LKPR. I inledningstexten till en lista där män kunde skriva 

upp sig och uppmanas ansluta sig till MFKPR står följande skrivet: 

                                                
42 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.201 Medlemsförteckning 
43 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.205 
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Man har i vårt land liksom i flera främmande länder ansett, att det skulle kraftigt bidraga till att 

främja kvinnors rösträttsfråga om- vid sidan av kvinnornas egna arbete för saken- även män 

sammanslöt sig till ett mera aktivt deltagande i arbetet för kvinnans politiska rösträtt och valbarhet.  

Männens Förbund för Kvinnans Politiska Rösträtt”, som har till uppgift att verka till ovan angivna 

syftemål, och som tillika representerar Sverige i den internationella ”Men´s Alliance for Woman 

Suffrage”, vädjar till alla liktänkande män att genom anslutning till Förbundet skänka sitt stöd åt 

dessa strävanden44 

 

Detta visar på det aktiva arbetet MFKPR bedrev där de arbetade för att skaffa fler medlemmar 

och sprida sitt budskap för att på så vis nå sitt syftemål, en kvinnlig rösträtt och valbarhet.  

 Vidare verkar de lokalavdelningar som bildades varit väl organiserade och haft 

specifika syften. I MFKPRs arkiv finns exempel från stadgarna för lokalavdelningen i 

Kristianstad med omnejd där första paragrafer lyder på följande vis: ”Lokalavdelningen 

liksom förbundet, som utgör en avdelning av -Männens internationella förbund för kvinnans 

rösträtt-, har till uppgift att arbeta för införandet i vårt land av politisk rösträtt och valbarhet 

för kvinnor på samma villkor som för män”.45 Syftet med lokalfördelningen är som framgår av 

stadgarna, att arbeta för kvinnlig rösträtt, och där formulering ”på lika villkor som män” visar 

på MFKPRs syn på ett likställt medborgarskap. Vidare i stadgarna redogör man för 

styrelsearbetet, röstning, och årsmöte som visar på en strukturerad och seriös organisation. 

Enligt min tolkning visar detta på MFKPRs aktiva arbete även utanför Stockholm och ett 

tecken hur lokalföreningar runt om i landet arbeta för att påverka opinionen för att uppnå det 

formulerade syftet. Det finns inget medlemsregister över lokalföreningarna, men då 

ordförande för Kristianstads lokalförening August Bruhn ej finns med i det medlemsregister i 

MFKPR arkiv, kan man utgå ifrån att de förde egna register. Därav är det svårt att uttala sig 

om det totala antal medlemmar MFKPR hade men det faktum att det fanns aktiva 

organiserade lokalföreningar tyder på att medlemstalet överstiger de 70 personer som finns 

bokförda i MFKPR arkiv i Stockholm. 

 I MFKPRs arkiv finns det sparad korrespondens mellan medlemmar av LKPR 

och MFKPR som visar på att det fanns ett visst samarbete mellan det kvinnliga och manliga 

förbunden. Trots att det är utanför denna undersöknings fokus är det värt att nämna, speciellt 

då det källmaterial som finns sparat i MFKPR tyder på att kvinnorna i LKPR bad om råd och 

hjälp vilket delvis motsäger Rönnbäcks rön att kvinnorna snarare använde männen för att få 

                                                
44 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.202 
45 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.200 
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igenom sin talan. I ett brev från rösträttskvinnan Ester Brisman, medlem i LFKR, adresserat 

Löjnant Herr Hedström som var sekreterare i MFKPR, daterat 18.2.1913 ber hon om hjälp att 

argumentera ”varför männen böra stödja kravet på kvinnans politiska rösträtt”.46 I detta fall 

initierar alltså LKPR kontakten med MFKPR och ber om hjälp med argumentation riktat till 

män. I ett brev från Signe Bergman som var ordförande i LFKP, adresserat till MFKPR 

daterat 28 juni 1915 Stockholm, skickar LKPR en hälsning från deras tredje allmänna 

rösträttsmöte, där hon skriver följande ”sänder Männens förbund för kvinnans politiska 

rösträtt sin hälsning och uttrycker den förhoppningen, att vi genom ett gemensamt arbete snart 

måtte övervinna det sega motstånd, som från svenska mäns sida ännu reses mot kvinnors krav 

på medborgarrätt”.47 Breven stödjer delvis Rönnbäcks forskning då hon menar att det fanns ett 

samarbete mellan högt uppsatta riksdagsmän och LKPR, men motsätter sig bilden av att 

kvinnorna använde sig av dem för att få igenom sina argument, då dessa brev snarare visar 

bilden av att LKPR bad om råd och hjälp från de män Rönnbäck menade kvinnorna använde 

för att göra sina röster hörda.  

 En annan korrespondens som visar på ett samarbete är ett brev där LFKPR´s 

ordförande Signe Bergvall skriver och skickar en hälsning från deras tredje allmänna 

rösträttsmöte i Huskvarna, daterat till 28 juni 1915. I brevet utrycker Signe Bergvall å mötets 

vägnar sin ”förhoppning att vi genom gemensamt arbete snart måtte övervinna det sega 

motståndet, som från svenska mäns sida ännu reses mot kvinnors krav på medborgarrätt”48. 

Formuleringen ”det sega motståndet” återfinns i ett annat brev adresserat till ordförande i 

LKFP som kan kopplas samman och tolkas vara ett svar från MFKPR vilket behandlas senare 

i studien. 

 

2.2 MFKPR argumentation för kvinnlig rösträtt 

 

Nedan följer i undersökningens andra del en analys av MFKPR argument i rösträttsrörelsen i 

syfte att undersöka deras inställning för kvinnors politiska rösträtt och valbarhet, 

 

 

 

 

                                                
46 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.202 
47 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.202 
48 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.202 
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2.2.1 Rättvisa och rättfärdighet 

 

Den första kategorien av argument som studien ämnar redovisa för, är de som grundar sig i 

tankar om rättvisa och rättssynpunkt. Ett tydligt exempel är från ett föredrag skrivet av 

August Bruhn, kyrkoherde och ordförande i Kristianstads lokalförening, tryckt inför ett 

offentligt möte anordnat av LKPR och MFKPR år 1916. Titeln på häftet är Varför bör 

männen arbeta för kvinnans politiska rösträtt och innehåller bland annat argument som 

grundar sig på rättfärdighet. Bruhn skriver i inledningen: 
 

Den kvinnliga rösträttsfrågan är en rättfärdighetsfråga. Kvinnorna höra ju liksom männen till 

folket, ja utgöra ju den talrikare delen därav. Varför skulle de icke ha lika rätt som männen att 

bestämma över folkets och landets frågor? Vem har givit männen ensamrätt i detta hänseende? 

Inte har gud, den rättfärdige, gjort detta?... 

 

Vidare i stycket skriver Bruhn i samma stycke 
 

Inte äro kvinnorna männen underlägsna när det gäller intellektuell styrka eller karaktärsstyrka? 

Äro icke kvinnorna minst lika nödvändiga för folket som männen? Varför skulle de ej ha lika rätt 

att deltaga i styrandet av landet?...Gäller icke de frågor, vilka landets riksdag beslutar i, lika 

mycket kvinnor som män? Ingen torde på allvar kunna neka, att den kvinnliga röströrelsen är en 

rättfärdighetsfråga49   

 

Bruhns argumentation grundar sig i tankar kring rättvisa då han pekar på att både män och 

kvinnor är en del av staten, och bör därför också vara med och bestämma. Han pekar på 

orimligheten med att endast ett kön skall vara representerat och därmed för den andres talan. 

Vidare ifrågasätter han vem som har befogenhet att giva männen den ensidiga rätten att 

bestämma då säkerligen inte Gud gjort det? Jag anser detta vara en god källa för att analysera 

MFKPR åsikt kring den kvinnliga rösträtten då det är ett officiellt tryck och där Bruhns 

egenskap som ordförande i Kristianstads lokalförening ger honom trovärdighet att föra 

MFKPR talan.  

 Vidare argument som bygger på rättvisa och rättfärdighet finnes i artikeln 

Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt i tidskriften Rösträtt för 

Kvinnor, där professor Hjalmar Öhvall skriver ”kvinnorna behöva tillträde till det politiska 

                                                
49Göteborgs Universitetsbibliotek ub.gu.se http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/rostratt/pdf/varfor.pdf [hämtad 2019-03-14] 
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utvecklingsarbetet. Men det politiska utvecklingsarbetet å sin sida behöver kvinnorna..”50 som 

jag tolkar att Öhrvall, som representant för MFKPR anser de att kvinnor behövs ur en 

rättssynpunkt för utveckla landet. Med andra ord tolkar jag argumentet som att kvinnor är lika 

viktiga som i uppgiften att styra det politiska arbetet i Sverige på bästa sätt. Öhrman uttrycker 

vidare vikten av både kvinnans rösträtt men även valbarhet och menar att det är en 

nödvändighet att kvinnor skall vara valbara för att ”öka våra resurser” som han skriver i sin 

insändare. Vidare riktar han sig till riksdagsmän och menar att Sverige behöver de bästa 

förmågorna att styra vårt land, och det kan vi aldrig säkerställa om halva befolkningen 

utestängs. Detta uttalande tolkar jag som att Öhrman och i den bemärkelse han för talan för 

MFKPR är driven av övertygelsen om att kvinnor är intellektuellt jämställda män och att 

kvinnor är viktiga resurser som behövs för att både vara med och bestämma kring men även 

leda den svenska nationen på bästa möjliga sätt.  

 I samma artikel argumenterar Sixten Neiglick, borgmästare i Uddevalla och 

medlem i MFKPR, med avstamp i rättvisa och rättssynpunkt på följande vis:”I största korthet 

sagt: Icke blott därför att rösträttskravet ytterst vilar på rättvisans grund, utan också därför att 

kvinnans deltagande i lagstiftningsarbetet på många områden måste medföra betydelsefulla 

synpunkter och insatser, som endast manligt korporation icke förmå giva”.51 Jag tolkar 

argumentationen enligt Neiglick och representant för MFKPR, att rösträtten och valbarheten 

för kvinnor är viktigt då de behövs för att påverka lagstiftningen och där med rättsapparaten i 

Sverige som kan ses som en av stöttepelarna i ett samhälle. Om argumentationen menar att 

kvinnor behövs i sådant viktigt arbete, är det rimligt att tolka att kvinnor inte bara anses 

jämlika männens förmågor, utan dessutom att om rösträtten och valbarheten för kvinnor bli 

verklighet, skulle det innebära en förbättring av det rättsliga systemet samt den svenska staten 

och dess styrning.  

 Enligt min tolkning av de argument som först fram av MFKPR medlemmar i 

tidskriften Rösträtt för Kvinnor, är de av åsikten att allt annat än kvinnlig rösträtt samt 

valbarhet strider mot ett rättvist samhälle. Vidare lyfter de kvinnans potential som ledare 

vikten av hennes närvaro på de beslutande positionerna.  

 De två ovan publicerade källorna är undertecknade av olika individer, men båda 

i egenskap av medlemmar i MFKPR och kan därmed tolkas som att deras framförda åsikter 

                                                
50 Rösträtt för Kvinnor. rösträtt nr 13 Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt. Landsföreningen för kvinnans 

politiska Stockholm 1916 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/394/1/rfkv1916_13_01_06.pdf  [hämtad 2019-03-14] 

51 Rösträtt för Kvinnor. rösträtt nr 13 Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt. Landsföreningen för kvinnans 

politiska Stockholm 1916 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/394/1/rfkv1916_13_01_06.pdf  [hämtad 2019-03-14] 
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kan sammanställas med de av organisationen. Källan som insändarna är publicerade i är 

tidskriften Rösträtt för Kvinnor utgiven av LKPR det vill säga riktade sig tidningen till vad 

man kan utgå ifrån personer som redan stödde den lika rösträtten och det är endast en sida 

som kommer till tals. Trots det är det en bra källa för att undersöka vilka argument som 

MFKRP förde fram och de visar hur en av deras framträdande argument menar att kvinnan 

behövs i den svenska politiken för att säkerställa att Sverige utnyttjar sina resurser på bästa 

sätt och att avgörandet för vem som är bäst lämpad att styra Sverige bör vara blind för kön. 

Enligt MFKPRs argumentation med avstamp i rättvisa är det vidare av högsta vikt att båda 

män och kvinnor skall ha rätten att bestämma och påverka den stat de både är en del av. 

 

2.2.2 Utilitarisk argumentation 

 

Med utilitarisk argumentation menar jag argumentation som baserar sig på tankar som utgår 

från att kvinnor kan kvinnofrågor bäst och därför bör de finnas med och bestämma kring de 

frågor som angår kvinnan. I det upprop skrivet av Kristianstads lokalavdelning, som fanns 

med i utskicket för att rekrytera nya medlemmar går det att lyfta flera argument som grundar 

sig utilitariska tankar. Uppropet löd på följande sätt: 
 

 Enär frågan om kvinnans politiska rösträtt är en rättfärdighetsfråga, enär staten behöver 

även kvinnan med hennes egenart, för att såda frågor, som röra äktenskapslagstiftningen, arvsrätt, 

barnavård, fadersansvar, skolväsen, religion, nykterhet, sedlighet, sjukvård, fattigvård m.m., må få 

en för alla medborgare så lycklig lösning som möjligt,  

 enär kvinnans egen utveckling i hög grad måste främjas av hennes deltagande i 

samhällsfrågorna samt enär en varaktig fred mellan staterna säkerligen ej kan bevaras, förrän 

kvinnorna fått tillräckligt inflytande på statsstyrelsen, 

 mena vi, att männen böra, oberoende av politisk åskådning för övrigt, arbeta för en snar 

lösning av frågan om politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor på samma villkor som för män, 

och uppmana därför, 

 dels männen i Kristianstad och omnejd att inträda i vår förening, 

 dels männen på andra orter att bilda liknande föreningar. 

  

 Kristianstad den 19 okt. 1916 

Styrelsen för lokalavdelningen i Kristianstad av Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt.52 

 

                                                
52 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv Vol.200 Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt Protokoll 
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Som uppropet visar, använder sig MFKPR av tankar som grundar sig i utilitariska tankar i 

sina argument där kvinnan tillskrives vissa egenskaper och områden som anses vara kvinnans 

angelägenhet. Formuleringen ”enär staten behöver även kvinnan med hennes egenart, för att 

såda frågor, som röra äktenskapslagstiftningen, arvsrätt, barnavård, fadersansvar, skolväsen, 

religion, nykterhet, sedlighet, sjukvård, fattigvård m.m., må få en för alla medborgare så 

lycklig lösning som möjligt, ” är ett tydligt exempel på denna typ av argumentation. Emligt 

min tolkning av författarens argument och därmed MFKPR, var de av åsikten att kvinnan 

behövdes i de frågor som angick henne, men kanske ej andra frågor som utlandspolitik, 

ekonomi osv. Där emot tar de ej upp frågor kring ekonomi eller utrikespolitik med mera, 

frågor som troligtvis ansågs vara mer lämpade för män.  

 I föredraget Varför bör männen arbeta för kvinnors politiska rösträtt skrivet av 

August Bruhn ordförande i Kristianstads lokalavdelning, förs en argumentation som jag 

menar tydligt grundas i utilitäriska tankar. Bruhn skriver följande:  
 

Det synes mig helt alldeles naturligt att om i staten finnas två typer av människa, man och kvinna, 

behöver staten bägge. Visserligen finnes mycket likartat hos man och kvinna men kanske ännu 

mer olikartat. Liksom staten behöver det likartade hos bägge, behöver den det olikartade…En 

vanlig invändning mot kvinnans politiska rösträtt är den: inte skola vi väl arbeta för att kvinnorna 

skola bli sådana som männen… Nej det är för att just det specifika kvinnliga skall komma till sin 

rätt i staten, som vi skola arbeta för kvinnans politiska rösträtt…Men enligt naturens ordning skola 

statens frågor ses, diskuteras och avgöras av både manligt och kvinnligt53 

 

De utilitariska dragen är tydliga där Brahn särskiljer manliga och kvinnliga egenskaper och 

hävdar att kvinnorna behövs för att på bästa sätt styra staten i frågor som kvinnor förstår bäst. 

Men istället för att tillskriva de kvinnliga egenskaperna som underlägsna de av männen, lyfter 

han istället vikten av de finns representerade i staten. På så vis likställer Brahn enligt min 

tolkning betydelsen av kvinnor och mäns bidrag i politiken.  

 Vidare exempel på argumentation som tar avstamp i utilitariska tankar finns i en 

artikel skriven av bland annat Professor Örhvall i tidskriften Rösträtt för Kvinnor utgiven av 

LKPR med titeln Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Politiska 

Rösträtt där han argumenterar: 
Genom kvinnors rösträtt och valbarhet skulle vårt politiska och sociala liv särskilt riktas med ett 

element, som endast kvinnorna kunna tillföra detsamma och som icke olämpligt betecknas som 

”moderlighet”. Det kvinnliga element behövs där vid sidan av det manliga likväl som i familjen. 

                                                
53 Göteborgs Universitetsbibliotek ub.gu.se http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/rostratt/pdf/varfor.pdf [hämtad 2019-03-14] 
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Om denna synpunkt skulle förefalla flertalet av våra manliga politiker och statsmän främmande, så 

visar detta enligt min mening så mycket mera, hur behövligt det ifrågavarande elementet är54 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur MFPKR argumenterar för den kvinnliga rösträtten med 

avstamp i utilitariska tankar. Det framgår att man skiljer på kvinnliga och manliga element i 

politiken men det bör det noteras att dem likställs i argumentationen och värdesätts som lika 

viktiga i politikens värld. Artikel som uttalandet publicerades i, är skriven av en enskild 

person, men då den är undertecknad Öhrman i egenskap som medlem av MFKPR anser jag 

den kunna ses som representativ för förbundets tankar. Det är vidare rimligt att anta att andra 

medlemmar har läst artikeln innan den publiceras och att den gått igenom någon form av 

process av godkännande innan publikation och därmed en god källa för att analysera MFPKR 

argument.  

 

2.2.3 Människovärde och medborgerliga rättigheter 

 

Den tredje kategorin behandlar argument som tar avstamp i människovärde och 

medborgerliga rättigheter som förutsätter att män och kvinnor är likställda. Det vill säga, då 

man och kvinna både erhåller medborskap, skall de ha samma rättigheter och skyldigheter i 

ett demokratiskt samhälle. Ett exempel på detta är följande argumentation av professor 

Öhrvall som förs fram i samma artikel som ovan: 
 

Man brukar visserligen säga, att kvinnans verksamhetsfält är hemmet och att hon ej bör dragas 

därifrån in i de politiska striderna. Detta, som väl egentligen skulle kunna gälla endast de kvinnor 

som, som äro mödrar med minderåriga barn, är uppenbarligen en s.k ”sanning med modifikation”. 

Ty hur många män är det väl egentligen som frånsett avlämnandet av valsedeln vid 

riksdagsmannavalen och bevistandet av några valmöten som, aktivt deltaga i det politiska arbetet? 

Och har det visat sig, att detta arbete i någon nämnvärd utsträckning drar dem från deras egentliga 

och huvudsakliga verksamhet? Nej, saken är den, att den politiska verksamheten kräver särskilda 

anlag och förutsättningar, som komma endast ett mindre antal personer till del; och i följd härav 

ägnar sig också endast ett relativt fåtal därefter55  

                                                
54 Rösträtt för Kvinnor, nr 13, Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt. Landsföreningen för kvinnans politiska 

Stockholm 1916 [hämtad 2019-03-14] 

 
55 Rösträtt för Kvinnor, nr 13, Varför jag anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt. Landsföreningen för kvinnans politiska 

Stockholm 1916 [hämtad 2019-03-14] 
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I argumentationen jämställs den manliga allmänna rösträtten med den kvinnliga och menar på 

samma förhållande bör gälla för båda könen. Vidare lyfter Öhrvall argument från motståndet 

och menar att tankarna kring att kvinnor med rösträtt, skulle försvinna från hemmet, är utan 

grund då han pekar på att de män som nu erhållit rösträtt inte deltar mer i de ”politiska 

striderna” än att fylla i en valsedel på valdagen. Jag tolkar argumentationen som att MFKPR 

där med anser samma grunder som röstade igenom den allmänna rösträtten för män, bör gälla 

för kvinnor och att de inte gör någon skillnad på deras medborskap i det demokratiska 

Sverige. 

 Vidare argumenterar Öhrvall att ”om folkrepresentanternas platser över huvud 

kunna besättas; de böra även besättas med de bästa förmågor, som finnas, och detta kan aldrig 

ske, så länge genom männens bördsprivilegier halva antalet medborgare och med dem en stor 

del av dessa bästa förmågor hålla utestängda”.56 Här tolkar jag Öhrvalls argumentation som att 

han likställer det kvinnliga och manliga medborskapet och att så länge halva medborskapet, 

kvinnorna, ej givas tillträde till politiska arenan kan Sverige ej anses vara en demokrati i 

ordets fulla bemärkelse samt att han jämställer kvinnans förmåga att styra landet är lika 

mycket värt som mannens vilket. 

 I samma artikel avslutar Sixten Neiglick sin text om varför han gått med i 

MFKPR med följande mening: ”Slutligen kanske också därför jag funnit själen mot kvinnans 

rösträtt ofta konstruerade och eller lika mycket (=lika lite) användbara mot mannens allmänna 

politiska rösträtt”.57 Det är min tolkning att Neiglick ur ett demokratiskt perspektiv menar på 

att det ej är bör vara någon skillnad på det manliga och kvinnliga medborskapet och att den 

argumentation som gjorde att den allmänna rösträtten (för män) antogs även borde gälla för 

kvinnor.  

 I MFKPRs arkiv, finns flera exemplar av ett utskick som bestod av listor som 

enligt mina slutsatser skickades ut till lokalföreningarna för att sättas upp på anslagstavlor 

eller andra publika platser. På dessa listor, där män kunde fylla i namn, yrke och 

kontaktuppgifter, för att ansluta till förbundet, står som följande motivering till den kvinnliga 

rösträtten som grundar sig medborgerliga rättigheter: 
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Vi som har fått en rösträtt, som kallas allmän, men som dock ännu utesluter hälften av landets 

myndiga invånare, nämligen kvinnorna. Med den utveckling, vartill vårt folk nu hunnit, är ett 

sådant sakernas tillstånd ej längre hållbart. Det innebär icke blott en orättvisa mot de utestängda 

utan tillika ur statsnyttans synpunkt ett oförsvarligt slöseri med samhällelig arbetskraft, vilket 

medför större olägheter, i samma mån viktiga samhällsfrågor föras fram mot sin lösning58 

 

Det framgår ur texten att den rösträtt som kallas allmän, inte på något sätt är allmän i ordets 

bemärkelse då kvinnor inte faller under samma rättigheter som män. Jag tolkar formulering 

”icke blot en orättvisa mot de utestängda utan tillika ur statsnyttans synpunkt ett oförsvarligt 

slöseri med samhällelig arbetskraft” som att argumenten dels grundar sig i att de utestängda 

kvinnorna går miste om sina medborgerliga rättigheter men även att staten går miste om 

värdefulla tillgångar i kvinnornas potentiella bidrag i politiken och styret av staten.  

 Ytterligare ett exempel finns i ett brev sparat bland MFKPR korrespondens 

adresserat till ”ordförande vid kvinnliga rösträttsmötet i Huskvarna”59 som är ett maskinskrivet 

brev. Där lyfter författaren som är okänd, tydliga argument för kvinnans rösträtt med grund i 

människovärde och medborgliga rättigheter:  
 

Granskar vi förhållandena i livet djupare, måste vi inse, att intet står i fullare överenstämmelse 

med verklig statsnytta än en medborgares fostran till att göra rättvisa åt allt och alla.  

 På denna plattform skola efterhand flera och flera mötas i gemensamt arbete för att 

beredda alla fullmyndiga medborgare lika rätt till delaktighet i ansvar och rådslag för vårt folks 

och vårt lands bästa.  

 I samma mån som rättskravet blir en levande kraft i vårt sociala liv och däri får göra sin 

insats, såsom exempelvis skett, då kvinnan steg för steg beretts delaktighet i medborgarerätt och 

lika arvsrätt med broder, skall en tjällossning av krafter från tusenden och åter tusenden inom vår 

svenska folkfamil, vilka ännu leva och mötas som styvbarn, rikta vårt nationella samliv med kraft, 

lycka och välsignelse. 

 Ett arbete för detta mål är de svenska kvinnorna värdigt. De skola icke blott söka sin rätt: 

de skola söka allas: - och liksom deras skandinaviska systrar skola de utan allt tvivel just så säkrast 

vinna sin egen60 

 

I detta brev framgår det enligt min mening att MFKPR ansåg kvinnans rätt till rösträtt och 

valbarhet är en fråga om demokrati där alla ska ha ett och samma medborgarskap oavsett kön 

som innebär gemensamma rättigheter och skyldigheter.  Skrivande hänvisar till den 

                                                
58 De kvinnliga rösträttsrörelserna arkiv Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt vol.202 
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demokratiseringsprocess som redan påbörjats med lika arvsrätt och menar att det skall vara en 

gemensam kamp att uppnå det gemensamma målet där alla medborgare ska ha delaktigt 

rådslag och ansvar för Sveriges bästa. Källan är troligen ett inofficiellt brev skrivet till LKPR 

och det är oklart om brevet faktiskt skickades samt vilken betydelse råden från MFKPR fick, 

men är en bra källa för att se hur männen tänkte kring den kvinnliga rösträttsfrågan. 

 

2.2.4 Kvinnospecifika frågor och motargument 

 

Argument som faller inom denna kategori är sådana som ej förekom i den allmänna 

rösträttsrörelsen och specifikt bundna till kvinnofrågor. Argumenten formas som svar på 

motståndets röster och här använder MFKPR en retorisk argumentationsteknik där de lyfter 

motståndet argument, för att sedan genom att bemöta dem, underminera kraften i dem. I 

samma brev som ovan nämnts, adresserat till ” ordförande vid kvinnliga rösträttsmötet i 

Huskvarna” står följande:  
 

Naturligtvis finnas de, som av rena försiktighetsskäl ställa sig emot varje mera genomgripande 

reform av vårt samhällsliv, även utan att därmed förknippa egna intressen, men summan av alla de 

olika åsikterna i hänseendet blir dock den, att så länge en och var arbeta endast för egna intressen, 

reser sig följdriktigt hos dem motståndet mot alla andras. Man ger ej efter, så länga man har makt: 

och finner man sig nödgad, söker man först finna former för att i det längsta trygga sin egen 

maktställning. Är man å andra sidan maktlös, står hela ens håg till makten. Allt grundas på trånga 

själviska hänsyn utan känsla för sociala rättfärdighetskrav. Tilltron till samhällsutvecklingens egna 

inneboende förnuftsenlighet och därav betingade ömsesidiga hänsyn lämna rum för en allas kamp 

mot alla i mörker om makt och plats i solen61 

 

Detta stämmer delvis med viss tidigare forskning till exempel Rönnbäck där motståndet, som 

hon karakteriserar som manligt, ansågs vara motvilliga att ge kvinnor rösträtt då man ej ville 

tappa sin maktställning. Däremot är motstrider det hennes mening då mannen bakom texten 

som synliggör problematiken med att ge upp makt, själv kommer med motargument varför 

det ej bör stå i vägen för sociala rättfärdighetskrav och samhällsutvecklingen. Det vill säga att 

i detta fallet är det en man som för MFKPR talan, som argumenterar för kvinnans vilket visar 

att det ej var män som instans, som Rönnbäck menar i hennes teori om ett triangeldrama där 

män förknippas med politiska partier eller staten, som var motstånd och maktgiriga, utan en 

grupp individer som ej kan ses som representativa för alla män.  
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 I föredraget av Bruhn, tryckt inför ett möte med titeln ”Varför böra männen 

arbeta för kvinnans politiska rösträtt” hittar man argument som kan kategoriseras som 

kvinnospecifika och formulerats som svar på motståndets argumentation lyder exempelvis på 

följande sätt: 
 

En annan invändning mot kvinnans politiska rösträtt är den, att kvinnan bör bevaras åt hemmet. 

Däri ligger åtskilligt sunt men visst inte hela sanningen…Det talas om att mödrar skulle försumma 

sina barn, därför att de skulle delta i val av riksdagsman t.ex. genom att en gång var tredje år delta 

i röstningen vid 2-kammarval. Men inte talar man om att dessa mödrar försumma sina hem och 

sina barn, då de varje månad eller varje vecka äro med om allehanda lustbarheter utanför hemmet62 
 

I det brev adresserat till ordförande vid kvinnliga rösträttsmötet i Huskvarna är den första 

meningen är formulerad på följande vis: ”Till diskussionen i fråga om vad som kan göras för 

att övervinna det sista sega motståndet mot kvinnans politiska rösträtt i vårt land överlämnas 

härmed vördsamt följande bidrag”63 görs följande analys av motståndet  
 

Staten, heter det, måste styras med helt annan omdömesgillhet i riksviktiga frågor än de som 

kvinnornas besitta. Ty politiken måste handhavas med stark hand och kallt huvud, fritt från 

vankelmod och synnerliga hänsyn, men med respekt för nedärvda förhållanden, så att kontinuitet 

och stadga bevaras. Säkerligen gör man dessa representanter för den svenska folkfamiljen ingen 

orätt, när man tyder deras politiska framstegsprogram så, att ingen må ha rätt att förgripa sig på 

deras egen maktställning, även om denna helt har sitt stöd i förhållanden, framsprungna ur en 

förgången tids fåtalsvälde eller efterbliven ekonomisk lagstiftning64 

 

I stycket lyfts först motargument för kvinnans rösträtt som menar att kvinnor saknar de 

egenskaper som krävs för att ta riksviktiga beslut. Kvinnors vankelmod hör ej hemma i 

statens affärer och det krävs en mans kalla huvud som ej styrs av känslor för att fatta 

rationella beslut för statens bästa. Men sen bemöter man motståndet genom att belysa att 

dessa tankar hör till en utdaterad förgången tid. Genom att placera motståndets argument som 

omodernt och vidare ta avstamp i en ovilja att ge upp egen maktställning, lyckas enligt min 

mening författaren underminera argumenten mot kvinnlig rösträtt.  

 Brevet är enligt min mening en god källa trots okänd författare för syftet att 

analysera MFKPR inställning till lika rösträtt. Det är adresserat till ”ordförande vid kvinnliga 
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rösträttsmötet i Huskvarna” och kan med stor sannolikhet vara svar på ett brev från 

ordförande i LKPR, Signe Bergman daterat 28 juni 1915, där hon skriver ”De svenska 

kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte i Huskvarna den 19-20 sänder Männens förbund för 

kvinnans politiska rösträtt sin hälsning och uttrycker den förhoppningen, att vi genom att 

gemensamt arbete snart måtte övervinna det sega motstånd, som från svenska mäns sida ännu 

reses mot kvinnors krav på medborrätt”.65 Som framgår av korrenspondansen hänvisar båda 

breven till ”det sega motståndet” från männens sida, och därmed gör jag tolkningen att breven 

hänger samman men framför är källan intressant då den visar på MFKPR tankar om 

motståndets idéer, och hur de genom att lyfta och bemöta dem, underminerar motståndets 

argument. 

 

2.2.5 Vikten av kvinnans valbarhet  

 

Denna sista kategori ingår ej i Mrals ramverk utan här placerar jag argument som jag tolkar 

framför allt fokuserar på vikten av kvinnans valbarhet och därmed möjlighet att vara med och 

påverka och styra landet från den politiska arenan. Argument som pekar på att en kvinnlig 

valbarhet inte endast gynnar kvinnorna själva, utan lyfter det faktum att kvinnor också kan 

bidra till styret av Sverige. I stycket nedan, taget från artikeln Varför jag anslutit mig till 

Männens Förbund för Kvinnans Rösträtt, argumenterar Hjalmar Öhrvall, Professor och 

medlem av MFKPR, för vikten av kvinnans rösträtt och valbarhet: 
 

Man kan verkligen icke med fog säga, att vårt land har något överflöd på framstående politiska 

förmågor och personligheter. Kvinnors rösträtt och valbarhet skulle självklart ansenligt öka våra 

resurser i detta avseende. Det finnes, som vi redan haft tillfälle att se, många ypperliga förmågor 

bland våra kvinnor, som ganska väl kunna mäta sig med de flesta män, och det synes mig helt 

enkelt absurt, att de skola vara utestängda från politiskt rösträtt och valbarhet, under det vilken 

försupen eller eljest mer eller mindre, förfallen, manlig stackare som helst skall äga tillträde 

därtill…66 

 

Här betonar Öhrvall kvinnors förmågor att vara med och bidra till Sveriges utveckling. Då 

han refererar till kvinnor som ”resurser ” tolkar jag det som att han anser kvinnor intellektuellt 
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jämställda män. Då han vidare i sin argumentation även tillskriver vissa kvinnor högre 

anseende och förtroende än vissa ”försupna, förfallna män” tar hans argumentation avstamp i 

tanken att det ej är en persons kön som avgör ens möjlighet att bidra till styret av nationen 

utan snarare den enskilde individens förmågor som bör avgöra vilket inflytande den skall 

erhålla. Om man utgår från den tolkning jag framfört, en tolkning utan genusaspekt som 

endast ser till argumentet i sig, menar jag visar på att MFKPR såg kvinnor som sina 

intellektuellt jämlika.Vidare i sin text förstärker Öhrvall sitt och MFKPR´s budskap om 

vikten av kvinnans valbarhet då han skriver 

 
Den politiska rösträtten och valbarhetens utsträckning till kvinnorna skulle således enligt min 

mening vara av utomordentligt värde icke blott för kvinnorna själva utan även för samhället i dess 

helhet och inte minst för männen” och ”kvinnorna behöva tillträde till det politiska 

utvecklingsarbetet. Men det politiska utvecklingsarbetet å sin sida behöver kvinnorna67  

 

Enligt min tolkning av Öhrvalls argumentation menar han att förutom kvinnors rättigheter att 

få rösta, behövs de dessutom för att säkerställa Sverige samhällsutveckling. De ses som en 

nödvändig tillgång där deras frånvaro missunnar styret av landet och därav är det av yttersta 

vikt att kvinnor får sin politiska rösträtt. 

 För att summera kan man se att MFKPR använder sig av olika typer av 

argument för att driva sin fråga om kvinnlig rösträtt. En slutsats jag tolkar från det 

källmaterial denna undersökning granskat är att det ofta använder sig av de motargument 

motståndet använder sig av, för att sedan slå hål på deras argument. De lyfter ofta de 

resonemang som förts inom debatten som skulle tala för varför kvinnan ej bör erhålla rösträtt, 

för att sedan komma med motargument och på så vis försöka skaffa sig ett övertag genom att 

syna motståndet. Exempel på detta syns i den tidningsartikel publicerad i Rösträtt för 

Kvinnor. Dessa exempel är dock tagna från argument där mottagaren kan varit på samma sida 

som MFKPR. Tidningsartikel som är publicerad i tidskriften ”Rösträtt för Kvinnor” utgiven 

av LKPR där det ej är orimligt att anta att tidningens konsumenter inte är helt främmande för 

budskapet. Med det sagt så kan man tolka att syftet med artikel, som har rubriken Varför jag 

anslutit mig till Männens Förbund för Kvinnans Politiska Rösträtt,  är att få fler män att 

ansluta sig till förbundet och kampen för kvinnlig rösträtt. Om man utgår från att det var 
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syftet med artikeln, är det även rimligt att anta att Öhrman medvetet lyfter de argument som 

gjort att män inte redan anslutit sig till förbundet, för att sedan använda tidningens forum för 

att möta de argumenten och på så vis få ”sista ordet” då motparten knappast lär varit inbjuden 

att publicera en svarsartikel.  

 Även brevet skrivet adresserat till ordförande vid kvinnliga rösträttsmötet i 

Huskvarna lyfter och analyserar motståndets resonemang för att sedan komma med 

motargument och förslag på praktiska lösningar för att övervinna motståndets inflytande över 

opinionen. Till skillnad från artikeln skriven av Öhrman, tolkar jag det som att denna källa ej 

var ämnad för offentligheten utan som en intern vägledningen där MFKPR i egenskap av 

män, ger sin bild av hur det manliga motståndet tänker och hur man bäst kan bemöta dem.  
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3. SLUTSATSER/DISKUSSION 

 

Denna studie syftar till att undersöka männens inställning till kvinnlig rösträtt genom att 

analysera MFKPR argument i rösträttsrörelsen under åren förbundets aktiva år 1911-1919. 

Studien har försökt kartlägga MFKPR arbetssätt och organisation samt med hjälp av professor 

Brigitte Mrals teoretiska ramverk har studien kategoriserat och analyserat MFKPRs 

argumentation för kvinnlig rösträtt och valbarhet. I tidgare forskning kring den kvinnliga 

rösträttskampen är det ofta kvinnorna som lyfts som de som lyckades driva igenom frågan. 

Vidare har kampen ofta blivit analyserad ur ett genusperspektiv där män ofta blivit 

kategoriserade som motståndet vilket har resulterat i ett osynliggörande av rösträttsmännens 

argument. Men i och med MFKPR aktiva arbeta och argumentation som denna studie lyfter, 

talar resulten för sig själva att de föregick argumentation och att den i viss utsträckning 

grundade sig i samma tankar om rättfärdighet, rättvisa, medborgerliga rättigheter och 

uitilirariska tankar som kvinnorna använde. 

  Det som framgår av studiens resultat gällande MFKPRs arbetssätt är de hade ett 

specifikt mål med sin organisation och de arbetade aktivt och strukturerat för att nå det målet. 

Målet och syftet som finns formulerat i förbundets stadgar ”att arbeta för införandet i vårt 

land av politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor på samma villkor som för män” visar på att 

MFKPR hade mer ett symboliskt värde som Rönnbäck pekar på. Det faktum att MFKPR 

styrelse uppmanade män runtom i landet att upprätta lokalförbund och arbeta för målet med 

kvinnlig rösträtt visar på en annan bild en den Stenslås målar upp då han menar att den 

kvinnliga rösträttsfrågan inte var av central betydelse för de män som var sympatiskt inställda 

till rösträtten och att de inte spelade någon betydande roll i att driva fram en 

rösträttsutvidgning. Studiens resultat visar på att ett aktivt arbete bedrevs och att MFKPR 

använde olika typer av argument för att nå förbundets syfte, att rösträtten skulle utvidgas till 

alla statens myndiga medborgare. 

 Rönnbäck och Florin menar i sitt bidrag till Rösträtten 80 år att LKPR gjorde 

grundarbetet och la infrastruktur för rösträttsrörelserna där deras driv och engagemang står 

som den huvudsakliga orsaken till att det slutligen blev en rösträttsutvidgning. Men som 

studiens resultat visar bör enligt min mening även MFKPR lyftas som en bidragande faktor. 

Då förbundets medlemmar i hög utsträckning bestod av inflytelserika män och hade 

medlemmar med både tillgång och möjligheterna att påverka den politiska arenan samt föra 

resonemang i offentligheten, bör de haft inverkan på den utvidgande rösträtten som gick 

igenom år 1919. Vidare menar Rönnbäck i hennes forskning att kvinnorna använde männen i 
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MFKPR som redskap för att föra fram deras egen politiska agenda genom indirekta förbund. 

Rönnbäck menar att MFKPR roll var att vara LKPRs ”egna talesmän” i riksdagen vilket 

studien ej helt tar avstånd från, men kan däremot visa att de var mer än så. Källmaterialet som 

studien analyserat som den brevkorrespondens som finns i MFKPR egna arkiv, tyder på ett 

samarbete där kvinnorna i LKPR sträckte ut handen och bjöd in till samarbete och dessutom 

bad om hjälp och råd i hur de skulle förstå och ”besegra det sega motståndet”. Med det sagt är 

det ändå med reservation jag motsäger Rönnbäck, då de brev jag undersökt är ett urval och 

endast de som fanns sparade i MFKPR egna arkiv. Det kan finnas annan korrespondens som 

stärker Rönnbäcks mening, men det är ändå intressant att notera innehållet i 

brevkorrespondensen som visar en annan bild en den Rönnbäck redogjort för. 

 När det gäller studiens syfte att undersöka männens inställning till utvidgandet 

av rösträtten genom att analysera dess argument stärker resultatet delvis Hedvalls mening då 

hon beskriver hur ”den andra generationen rösträttsmän” bestående bland annat av Staaf och 

Lindhagen, argumentation tog avstamp i rättvisa och individens rätt att bejaka sina egna 

intressen. Lindhagens argument som pekar på bland annat orättvisan med att utestänga halva 

befolkningen, kvinnans rätt bevaka sina egna intressen och att kvinnans rösträtt inte endast 

skulle gagna henne själv utan hela samhället, går igen i MFKPRs argumentation. Som 

resultatet visar, finns liknande formulering att finna ibland annat förbundets stadgar, 

syftesformulering och de utskick förbundet spred för att få fler män att ansluta sig i deras 

kamp. Vidare förde även representer för MFKPR som Öhrvall, Bruhn, Stieglick argumenation 

i samma tankar som Hedvall presenterar i deras artiklar och insändare.  

 I analysen av MFKPRs argumentation visar resultaten att den sig i viss 

utsträckning byggde på samma typ av argument och tankar som rösträttskvinnorna hade. Med 

avstamp i Mrals förklaring av utilitariska argument, framgår det att MFKPR gör skillnad på 

manligt och kvinnligt och att många argument för kvinnans politiska rösträtt och valbarhet 

bygger på vikten av att ta vara på det ”kvinnliga” och ”moderliga”. Som studien visat 

använder MFKPR sina argument är att lyfta det till kvinnans fördel. De använder alltså inte de 

tillskrivna kvinnliga egenskaperna för att trycka ner kvinnor och hålla dem borta från 

offentligheten utan som argument för att inkludera dem i den politiska sfären då de har 

egenskaper män ej kan bistå med. De menar att kvinnor kan bidra i frågor som bland annat 

barn och omsorg, familjepolitik, medan män bäst sköter områden som finans- och 

utrikespolitik. Med andra ord ser man ej på mannen och kvinnans bidrag vara densamma, men 

däremot så likställs bådas bidrag i MFKPR argumentation. De menar att vikten av kvinnans 

rösträtt och valbarhet ligger i att de frågorna är lika viktiga, och har utgångspunkten att vill 
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man styra Sverige på bästa möjliga sätt, behövs både det kvinnliga och manliga inom 

politiken.  

 Vidare menar MFKPR enligt min tolkning, att kvinnors intellekt även skall 

jämställas med mannens. Det vill säga, å ena sidan jämställer MFKPR vikten av kvinnors 

deltagande i politiken med mäns, men å andra sidan gör de det genom att tillskriva kvinnor 

särskilda egenskaper. En kvinna ansågs alltså inte jämställd som individ där hon kunde bidra 

inom ett manligt område som utrikespolitik. På så vis stämmer det med Rönnbäcks forskning 

som menar att politiken hade ett manligt genus och det fanns tydliga genusgränser i politiken. 

Trots MFKPR tydliga kategorisering av manliga och kvinnliga frågor inom politiken, använde 

de ändå argumentationen om de tydligt tillskrivna egenskaperna till kvinnors fördel. Det visar 

på MFKPR inställning till rösträttsfrågan där de använde de utilitariska tankarna för att visa 

på vikten av kvinnors medverkande i samhällsutvecklingen och varför det var av största vikt 

att den kvinnliga rösträtten och valbarheten torde röstas igenom. Detta stämmer även med 

Kjerstenssons forskning om de argument som drevs i motioner och propositioner som 

grundade sig i utilitarism. Kjerstessons tolkning av argumentationen i motion 1905 N:o 250 

s.2 då hon menar att den typiska kvinnligheten var något rösträttsmännen slog vakt om och 

ansåg behövas i riksdagen. Om man däremot analyserar argumentet utan genusperspektiv, 

som denna undersökning medvetet ämnat göra, är det ett argument som är till kvinnor fördel 

då syftet med argumentet och budskapet, är att kvinnor skall få rösträtt och att de behövs 

inom den politiska arenan.  

 Vidare kan studien visa att MFKPR använde sig argument som grundade sig i 

demokratiska tankar och synen på ett och samma medborgarskap för män och kvinnor. 

Rönnbäck kopplar mycket av hennes forskning kring kvinnornas rösträttskamp till en del av 

en demokratiseringsvåg. Denna studie medhåller delvis om det, då många av de argument 

som MFKPR förde fram tog avstamp i just demokratiseringsprocessen. MFKPR lyfter 

problematiken med den rådande rösträtten då de säger” vi som har fått en rösträtt, som kallas 

allmän, men som utesluter hälften av landets myndiga invånare, nämligen kvinnorna” och 

pekar på den odemokratiska situation där medborgarskapet för man och kvinna inte innebär 

varken samma rättigheter eller skyldigheter. MFKPR för en argumentation som pekar på det 

absurda i att kvinnor skulle vara underordnade män i en demokratisk stat och menar att det 

endast borde finnas en typ av medborgarskap. Det medborgarskapet som skall innebära 

samma rättigheter och samma skyldigheter och borde tveklöst inkludera båda könen. 

 Boken Rösträtten 80 år som är beställd av justitiedepartementet ställer sig bland 

annat frågor som ”vilka var då de som kämpade för den kvinnliga rösträtten?” ” Hur såg 
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argumenten ut för och emot den kvinnliga rösträtten?”68. Det är enligt min mening 

anmärkningsvärt att förbundet MFKPR inte nämns en enda gång i denna 113 sidor långa bok. 

Det saknar alltså historisk representation kring vad de män som gick ihop, oberoende 

partipolitisk tillhörighet, i kampen för kvinnors rösträtt och valbarhet gjorde. Det faktum att 

MFKPR och deras aktiva arbete för kvinnors politiska rösträtt inte finns med i en bok, som 

ska spegla rösträttskampens alla olika aktörer och perspektiv anser jag vara ett tecken på den 

kunskapslucka som finns gällande männens inställning till rösträttsfrågan. Som resultatet av 

denna studie visar, fanns det en mängd olika typer av argument MFKPR bedrev och därmed 

uppfyller studien det övergripande syftet att bidra med ny kunskap i denna forskningslucka. 

 Rönnbäck lyfter fram sin teori om ett triangeldrama mellan staten (regering 

riksdag), män (politiska partier) och kvinnor LKPR där männen identifieras som motståndet 

till kvinnans rösträtt. Tar man av sig genusglasögonen och går till empirin och undersöker det 

källmaterial som finns, visar det sig att det fanns män, både i de politiska partierna samt i 

statens instanser regering och riksdag som förde samma kamp som kvinnorna och där med 

faller motsättningarna som bygger på en genusordning där kvinnor kämpar mot männen. Till 

viss del stämmer det att män var emot en röstutvidgning som Rönnbäck visar i sin forskning, 

men det är problematiskt att göra rösträttskampen till en kamp mellan kön. Min studie visar 

hur även män stred för samma sak och ofta med samma argument som kvinnorna använde. 

Därav är det enligt min mening svårt att säga att män som grupp var motståndet.  

 Det finns vissa likheter mellan MFKPR och det manliga förbundet The League 

som arbetade för kvinnlig rösträtt i Amerika. Kroegers forskning visar att även The League´s 

medlemmar, precis som MFKPR, främst bestod av inflytelserika män som använde sina 

kontakter för att sprida deras budskap och påverka opinionen genom offentligheten. En 

skillnad verkar dock vara att den amerikanska gruppen fick större fäste och växte enligt 

Kroeger till flera tusentals medlemmar över 35 delstater under deras tre försa år. Som nämns 

ovan, bestod MFKPR av ett okänt antal lokalföreningar, så resultatet kan ej uttala sig om 

exakt hur stor spridning MFKPR fick men det är rimligt att anta att det var betydligt mindre 

än The League. Det finns en del forskning på The League, och kanske är det ett resultat av att 

de faktiskt var en betydligt större organisation än MFKPR, och forskningsluckan som finns 

gällande MFKPR speglar just det.  

                                                
68 Regeringskansliet Rösträtten 80 år https://www.regeringen.se/49bb81/contentassets/1c8bdaee6dee4af7894e277219512843/rostratten-80-

ar-del-1 s.87 [hämtad 2018-12-12] 
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 Både MFKPR och The Leage, samarbetade med de kvinnliga rösträttsrörelserna, 

men The Leage verkar enligt Kroeger haft mer kontakt med kvinnorna än MFKPR och i The 

Leages fall menar Kroeger att deras själva existens kom på uppmanande av 

rösträttskvinnorna. Om samarbetet mellan män och kvinnor i Amerika, resulterade i The 

Leages möjlighet att växa snabbt kan jag inte uttala mig om, men det verkar ej haft en negativ 

påverkan.  

 Hur kan vi då förstå MFKPR och dess argumentation i en historisk kontext?  

För att koppla till Habermas teori om borgerlig offentlighet och den allmänna opinionen, kan 

man enligt min tolkning se MFKPRs arbete som ett försök att som genom den borgerliga 

offentligheten och det offentliga rummet, det vill säga genom tidningsartiklar, utskick och 

kommunikation utanför den offentliga sektorn, var ett sätt att försöka mobilisera den allmänna 

opinionen i ett försök att skapa samhällsförändring genom en utvidgad rösträtt. Med andra ord 

menar jag att MFKPR delvis använde offentligheten för att driva en önskad 

samhällsförändring och en plats att föra resonemang. Genom att kommunicera sitt budskap 

om vikten av en rösträttsutvidgning i det offentliga som enligt Habermas är det rum där 

medborgare behandlar gemensamma problem genom till exempel tidningar, menar jag att 

MFKPR försökte påverka den allmänna opinionen för att uppnå deras mål. 

 Med det sagt, är svårt att fastslå vilken roll MFKPR spelade i att den lika 

rösträtten gick igenom 1919, men att de var med och drev frågan har denna studie kunnat 

visa. Deras inställning till den kvinnliga rösträtten var positiv då de aktivt arbetade med att 

påverka opinionen genom att försöka nå ut till män runt om i landet. MFKPR ställning enligt 

det undersökta källmaterialet, visar hur de ansåg kvinnans rösträtt vara av yttersta vikt med 

hänsyn till bland annat medborgerliga rättigheter, rättvisa och rättvisa samt utilitariska tankar. 

Min tolkning är att man kan förstå deras argument och strävan efter lika rösträtt som ett sista 

steg i demokratins utveckling. Min summerande slutsats är att kvinnlig rösträtt knappast hade 

kunnat genomföras utan en allmänt positiv inställning från män vilket jag anser MFKPR 

arbete och argumentation kan ha bidragit till. För att summera så står resultaten i mångt och 

mycket för sig självt och utgör själva huvudpoängen med studien: att det finns en 

kunskapslucka gällande det manliga förbundet MFKPRs inställning till den kvinnliga 

rösträtten. En förklarande orsak kan vara att tidigare forskning bedrivits av genomforskare 

som fokuserat på den kvinnliga kampen i rösträttsutvidgningen. Som resultat har männen som 

arbetade mot samma mål fallit bort och bli osynliga i historieskrivningen kring den lika 

rösträttsrörelsen.  
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4. Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att granska hur männen i MFKPR såg på rösträtten genom att 

analysera deras argument för kvinnors rösträtt och valbarhet. Studien ämnar bidra med ny 

kunskap kring MFKPR för att fylla den forskningslucka som finns gällande dess organisation 

och argumentation i rösträttskampen. För att uppnå syftet behandlar studien följande två 

frågor. 1) Hur arbetade MFKPR samt 2) På vilket sätt argumenterade MFKPR för kvinnans 

politiska rösträtt och valbarhet? Studien utgår i första hand från empirin för att uppnå syftet, 

men studien tar hjälp av Brigitte Mrals teoretiska ramverk och metod vid inhämtning av källor 

samt analys av MFKPRs argument samt Habermas teori kring offentlig borgerlighet och 

allmän opinionsbildning. 

 De källor som studien använder sig av är i huvudsak hämtade från MFKPRs arkiv som 

finns under Rösträttsrörelsernas arkiv vid Riksarkivet Marieberg i Stockholm. Där finns 

samlat medlemsregister, protokoll, stadgar, de utskick förbundet gjorde för att rekrytera nya 

medlemmar samt ingående/utgående korrespondens. Källmaterialet som finns i MFKPR arkiv 

har varit av största vikt för att undersöka förbundets både organisation och arbetssätt, samt 

deras argumentation för kvinnlig rösträtt. Vidare har studien använd källmaterial i form av 

tidningen Rösträtt för Kvinnor utgiven av LKPR samt andra officiellt tryckt material där 

medlemmar från MFKPR gjort sina röster hörde för att påverka den allmänna opinionen. 

  Studien visar att MFKPR arbetet aktivt och systematiskt för att driva kampen om den 

kvinnliga rösträtten och valbarhet. Medlemmarna i förbundet var i hög utsträckning män som 

hade politiskt inflytande och satt i maktpositioner. Undersökningen visar att de därmed fanns 

män som tillhörde den maktelit som ofta kategoriserats som motståndet, som var på 

kvinnornas sida och använde allt sitt inflytande för att driva fråga. Vidare slår studien fast att 

förbundet ej var en passiv organisation som fanns till för syns skull, utan arbetade aktivt med 

att rekrytera nya medlemmar och sprida deras budskap om vikten av kvinnlig rösträtt och 

valbarhet.  

 För att driva frågan framåt använde sig MFKPR av olika typer av argument som ofta 

tog avstamp i tankar kring demokrati, utilisms, rättfärdighet och rättssynpunkt. I deras retorik 

använde de sig ofta av motståndens argument för att sedan syna dem och komma med 

motargument. Sammanfattningsvis visar studien att både män och kvinnor drev och 

argumenterade för den kvinnliga rösträtten. De bedrev sina rörelser, med undantag av viss 

korrespondens mellan medlemmar av LKPR och MFKPR, helt separat men med samma mål 

och liknande argument.  
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 Studien har ett gediget avsnitt med tidigare forskning, då studien ämnar ifrågasätta 

tidigare forskning som framför allt fokuserat på kvinnliga aktörer/organisationers 

argumentation. Genom att analysera MFKPRs argumentation och återkoppla till tidigare 

forskning kan studien visa att det finns en kunskapslucka angående männens roll i den lika 

rösträttsrörelsen och belysa de män som hittills lämnats osynliga i historieskrivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

5. Utblick 

 

Ur ett internationellt perspektiv var Sverige förhållandevis sena med en lika rösträtt och bland 

våra grannländer i Skandinavien var vi sist. Det manliga stödet var också förhållandevis sent 

då USA och England hade organiserade manliga förbund som stred för kvinnlig rösträtt redan 

i starten av 1900-talet.69 Det kom att dröja till år 1911 innan Sverige hade en motsvarighet. 

Historiskt sett har kvinnor alltid erhållit rösträtt och politiska rättigheter efter män men om 

man jämför när svenska män erhöll allmän rösträtt år 1909 och kvinnor erhöll rösträtt på 

samma villkor år 1921, blir eftersläpningen tolv år.70 Men ser man till andra länder som i USA, 

Frankrike, Australien och Schweiz, släpade den efter den manliga åtskilligt längre.71 Med 

andra ord var Sverige sena med kvinnlig rösträtt, men ur ett internationellt perspektiv kom 

den relativt kort inpå den allmänna manliga rösträtten.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Hedvall 2011. s.85 
70 Göteborgs Universitetsbibliotek Rösträttskampen- ett triangeldrama mellan kvinnor, män och staten av fil.dr Josefin Rönnbäck.  

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/ [hämtad 2019-03-12] 
71 Göteborgs Universitetsbibliotek Rösträttskampen- ett triangeldrama mellan kvinnor, män och staten av fil.dr Josefin Rönnbäck.  

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/historik/ [hämtad 2019-03-12] 
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