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1. Inledning	  
Under 1800-talet skedde en rad omvälvande förändringar för Sveriges befolkning, socialt 
ekonomiskt och politiskt. Även kvinnornas situation förändrades från 1880-talets mitt. Genom 
olika lagförändringar fick kvinnor en något rättvisare behandling i frågor om exempelvis arv och 
utbildning. Kvinnorörelsen växte fram mot århundrades slut. Den första organisationen var 
Förbundet för gift kvinnas äganderätt, som år 1884 uppgick i det nybildade Fredrika 
Bremerförbundet (FBF). Förbundet verkade för kvinnans emancipation och engagerade sig inom 
en rad områden. Områden som utbildning, äktenskapslagstiftning och kvinnlig rösträtt och 
förbundet var med i initierandet av många andra föreningar och kvinnliga fackförbund. Under 
den här tiden blev frågan om kvinnlig rösträtt allt mer brinnande. Men det var inte förrän 1921 
som kvinnor för första gången fick rätt att rösta på samma villkor som män. Fram på 1900-talet, 
samtidigt som kvinnorörelsen verkade för kvinnlig rösträtt så florerade nedvärderande 
uppfattningar om kvinnan som gavs evidens vetenskapligt. Första världskriget påbörjades och 
avslutades och påverkade också Sverige, även om landet i sig intog en neutral ställning, och 
samhället både hade och genomgick tydligt en förändring. Detta var faktorer som kvinnorörelsen 
hade att förhålla sig till. Den kommunikationskanal som var särskilt viktig för den här tidens 
kvinnorörelse var dess tidskrifter. I den här uppsatsen kommer Fredriks Bremerförbundet och 
dess tidskrift Hertha att stå i centrum. Syftet är att undersöka den kvinnosyn och den 
framställning av kvinnan som användes för att motivera kvinnlig emancipation. Undersökningen 
kommer omfatta åren 1917 och 1918, det vill säga åren strax innan den allmänna rösträtten även 
kom att omfatta kvinnor. 

2. Forskningsläge	  
Den tidiga kvinnorörelsen var mångfacetterad där Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
(LKPR), Fredrika Bremerförbundet (FBF) och de socialdemokratiska kvinnorna är några 
organiseringar som kan nämnas. I uppsatsen kommer den borgerliga kvinnorörelsen fokuseras. 
Forskningsläget är upplagt tematiskt. Det inleds med en diskussion av begreppsparet särart och 
likhet och hur dessa har använts i tidigare studier kring kvinnorörelser och feminism. Detta leder 
in i ett resonemang där kontexten betonas för att förstå tidens argument under den första 
kvinnorörelsen. Här används Anne Marie Berggrens kapitel ”Om den historiska motsättningen 
inom kvinnorörelsen”, Christina Carlsson Wetterbergs essä ”Med den fria kärleken på 
programmet” och Drude Dahlerups artikel ”Ambivalenser och strategiska val”.  
 
Därefter behandlas två avhandlingar som belyser idéförändringar inom den tidiga kvinnorörelsen. 
Det är Ulla Manns Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921 (1997) och 
Josefin Rönnbäcks Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921 (2004). Vidare presenteras hur föreställningar kring 
krig och fred och föreställningar kring manligt och kvinnligt användes i argumentation. Därefter 
följer en presentation av hur begreppet moderskap kunde användas av såväl förespråkare som 
motståndare till kvinnoemancipation, samt hur motståndet som kvinnorörelsen mötte kunde se ut. 
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Detta sker utifrån en artikel av Ann-Katrin Hatjes med titeln ”Moderlighet – emancipation och 
kvinnofälla” (1993) och Sif Boklunds bok I otakt med tiden om rösträttsmotstånd, antipacifism 
och nazism bland svenska kvinnor (2008). Det här var en tid då historien ofta användes i den 
politiska retoriken, så också i kvinnorörelsen. Avslutningsvis diskuteras detta utifrån en artikel av 
Charlotte Tornbjer. Hon har även skrivit en avhandling som visar att historiska kvinnogestalter 
ofta användes i samtiden i den politiska retoriken.1 

2.1	  Särart	  och	  likhet	  

Det har diskuterats kring synen på kvinnan utifrån ett särarts- och likhetstänkande i tidigare 
forskning kring kvinnoemancipation. Historikern Anne Marie Berggren tar upp detta i artikeln 
”Om den historiska motsättningen inom kvinnorörelsen” (1993) där hon redogör för hur kvinnor 
kunde förhålla sig till uteslutningen från det offentliga rummet utifrån ett särart- eller 
likhetstänkande. Likhetstänkande innefattade en uppfattning om att kvinnor och män var lika och 
skulle ha samma individuella rättigheter. John Stuart Mill och Mary Wollstonecraft lyfts fram 
som exempel på personer som var av denna uppfattning och Wollstonecraft menade på att i de 
fall där det upplevdes att kvinnor inte nådde upp till männens nivå berodde det på att kvinnor inte 
fick utbildning i samma utsträckning. Särartstänkandet var av en mer accepterande karaktär 
gällande uppdelningen av samhället i en privat och en offentlig sfär där kvinnan och mannen 
ansågs regera ”varsitt likvärdigt rike”.2 Strategin inom denna gren var att ”inskärpa betydelsen 
och vikten av den privata sfären och bygga upp den”.3 Inom särartstänkandet är moderligheten 
central och Berggren lyfter fram Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner som exempel på 
kvinnor som omfattat sådana tankar. Båda synsätten är problematiska, menar Berggren. Det 
problematiska med att hävda särart eller likhet är att den förra, med parollen att kvinnor och män 
är lika mycket värda fast de är olika, blir problematisk då det inte förhöll sig så rent praktiskt. 
Den senare gör mannen till norm. Både särarts- och likhetslinjerna återfanns under kampen för 
kvinnlig rösträtt genom att kvinnlig rösträtt framställdes som en individuell rättighet och genom 
att hävda att kvinnorna, genom att de bland annat var fredligare, skulle tillföra något nytt till den 
politiska sfären.4 
 
I tidigare forskning kring kvinnorörelsen har alltså klassificeringar utifrån begreppsparen särart 
och likhet använts, men de har också kritiserats för att vara alltför förenklande. Historikern 
Christina Carlsson Wetterberg riktar kritik mot användningen av en sådan klassificering, då hon 
menar att begreppen inte fyller den tänkta funktionen; att markera nya utvecklingslinjer 
historiskt. Det hon lyfter fram som problematiskt med sådana analyser är att de utgår från att det 
finns ett ”allmänt, överhistoriskt och gemensamt kvinnointresse, där vissa typer av politik tjänar 

                                                
1 Avhandlingen heter Den nationella modern: moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 
1900-talets första hälft (2002). 
2 Berggren, Anne Marie (1993), ”Om den historiska motsättningen inom kvinnorörelsen” i Sjöstedt, Lise (red), Den 
osynliga historien: kvinnornas historia, s. 119. 
3 Ibid. s. 119. 
4 Ibid. s. 119 f. 
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detta intresse och andra inte”5. En utgångspunkt som visat sig vara både förenklad och i viss mån 
felaktig. Det har visat sig att användningen av särart och likhet i forskning, i och med att 
feminism setts som en emancipation karaktäriserad av individualism och sekularisering, medfört 
att delar av kvinnorörelsens verksamhet hamnat i periferin. I stället förespråkar Carlsson 
Wetterberg en analys som är närmare knuten till den historiska kontexten.6  
 
Stats- och genusvetaren Drude Dahlerup problematiserar ett flertal centrala begreppspar i en 
artikel där hon, i likhet med Carlsson Wetterberg, menar att begreppsparen särart- och likhet 
leder till en förenkling av en historisk företeelse och att de feministiska idéerna inom 
kvinnorörelsen runt sekelskiftet 1900 enbart kan förstås utifrån den samtida kontexten. Vidare 
lyfter Dahlerup fram problematiken kring att det förekommer en förväxling av begreppsparet 
särart-likhet som å ena sida ett analytiskt forskningsbegrepp och å andra sidan som ett praktiskt 
politiskt begrepp inom kvinnorörelsen.  
 
En av teserna kring kvinnorörelsen utgörs av att kvinnorörelsen historiskt sett pendlat mellan 
utgångspunkterna likhet och särart, menar Dahlerup.7 Hon betonar att hennes forskning kring den 
danska kvinnorörelsen visat att det under en och samma tidsperiod samsades motstridiga 
uppfattningar och ståndpunkter, snarare än att det skulle förekomma något slags växelspel som 
kan kategoriseras utifrån likhet och särart. En av huvudtrådarna i artikeln är att argument och 
ståndpunkter utifrån både ett särarts- och ett likhetstänkande går att finna såväl inom 
kvinnorörelsen som hos enskilda individer. Det härrörs till att de uttalades i olika situationer. För 
att förstå utsagorna behöver man se dem i relation till den samtida debatten.8 Dahlerup menar att 
begreppen likhet och särart blir problematiska först då de används för att definiera en viss tids 
tankegångar i form av tesen om pendelrörelsen. Liksom Carlsson Wetterberg förordar Dahlerup 
att undersökningar utförs genom en utgångspunkt i att idéerna endast kan förstås utifrån den 
samtida kontexten.9 

2.2	  Fredrika	  Bremerförbundet:	  från	  individualism	  till	  könskomplementaritet	  

Idéhistorikern och genusvetaren Ulla Manns undersöker i sin avhandling idéförändringar inom 
FBF från dess bildande fram till rösträttens införande 1921. Undersökningsmaterialet har utgjorts 
av bland annat FBFs tidskrifter från 1985-1921, som innefattar Tidskrift för hemmet, Dagny och 
Hertha. Dessa har kompletterats med förbundets styrelseprotokoll, broschyrer samt enskilda 
brevsamlingar. Det är FBFs officiella ställningstaganden som undersöks i avhandlingen.10 Manns 
finner i undersökningen att den ursprungliga idén övergick, från att omfatta en strävan efter 

                                                
5 Carlsson Wetterberg, Christina (2002). ”Med den fria kärleken på programmet: Frida Stéenhoff utmanar kyrkofäder 
och gammalfeminism.” i Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina (red), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i 
offentligheten 1880-1940, s. 206.  
6 Carlsson Wetterberg (2002), s. 206 f. 
7 Dahlerup, Drude (2001), ”Ambivalenser och strategiska val: om problem kring begreppen särart och jämlikhet i 
kvinnorörelsen och i feministisk teori.” i Kvinnovetenskaplig tidskrift. 22(2001):1, s.19 
8 Dahlerup (2001), s. 23. 
9 Ibid s. 18. 
10 Manns, Ulla (1997), Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921, s. 16. 



 6 

förändring på individuell grund, till att övergå till en strävan efter förändring på 
könskomplementär grund.11 
 
Manns betonar att hon avstår från att använda sig av begreppsparet särart och likhet som 
analytiska kategorier i sin undersökning. Genom att de till sin art medför en för grov uppdelning 
av empirin så misslyckas synliggörandet av de existerande variationerna i uppfattningen om 
människan under den berörda tiden. Manns har istället använt sig av begreppen 
könskomplementär och individualistisk för att beskriva de idéer hon finner inom FBF. 
Könskomplementära idéer beskrivs som idéer där kvinnor och män anses vara olika. Vidare 
betraktas kvinnlighet respektive manlighet som inneboende egenskaper med lika värde, och 
utifrån olikheterna kompletterar män och kvinnor varandra. Individualistiska idéer beskrivs som 
idéer med betoning på det allmänmänskliga, individualitet och människors lika värde oavsett 
könstillhörighet. Det som betecknar individualistiska idéer är att det kvinnliga inte betonas eller 
framhålls.12  
 
När FBF bildades kännetecknades dess idé alltså av en individualism. Under 1880-talet ansåg 
FBF att en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå jämlikhet var en etablering av en 
annan föreställning om manligt och kvinnligt. Det synliggjordes genom att FBF tog ställning för 
kvinnan som en agerande och reflekterande varelse, ett ställningstagande och en idé som Manns 
menar gick på tvärs mot de rådande könsuppfattningarna under den här tiden. Den individualism 
som kännetecknade FBF baserades på utsuddade könsgränser, vilket i sig uppfattades som ett hot 
mot den rådande könsordningen, och man menade inom FBF att människan i stället 
kännetecknades av utvecklingsmöjligheter både moraliskt och i form av personlig mognad. 
Oavsett könstillhörighet ansågs både kvinnliga och manliga egenskaper ha möjlighet att kunna 
utvecklas hos varje individ och människans natur betraktades som påverkbar och föränderlig. 
Kvinnan och mannen som komplement till varandra var en idé som undveks, precis som 
argument kopplade till biologiska egenskaper.13 Det var häri Manns fann en förändring då FBF 
sedan kom att anamma det som man tidigare undvikit. I slutet av 1890-talet kan den 
idéförändring som Manns undersöker skönjas och förändringen till en mer könskomplementär 
människosyn kopplar Manns bland annat till den samhälleliga kontexten. Den könskomlementära 
människosynen innefattar en föreställning om män och kvinnor som komplement till varandra 
och i förhållande till de kontextuella omständigheterna beskrivs denna människosyn som mer 
lätthanterlig då den inte motsade de vetenskapliga rön som florerade under den här tidsperioden. 
De vetenskapliga rönen användes för att bekräfta att kvinnan var något väsensskilt från mannen. 
Könskomplementariteten innebar istället politiska och teoretiska fördelar då man inte motsade 
vetenskaplig evidens. Under 1900-talets första decennium åberopades könskomplementariteten 
allt mer i debatten om rösträtt och andra sociala villkor, och det var just kvinnors kompletterande 
olikhet som motiverade ett ökat samhälleligt inflytande.14 
 

                                                
11 Ibid. s. 228 f. 
12 Manns (1997), s. 26 ff. 
13 Ibid. s. 228 f. 
14 Ibid. s. 232-235. 
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Förändringen är ett faktum några år in på 1900-talet då den könskomplementära synen slog 
igenom. Trots att idéförändringen slagit igenom i förbundsledningen finner Manns att det, mellan 
åren 1909-1912 exempelvis, fanns kvar element av den tidigare människosynen i Dagny genom 
en hyllning av en feminism som explicit kritiserade den könskomlementära människosynen.15 
Moderlighet som en kvinnlig essens återfinns i Fredrika Bremerförbundet och under 1910-talet 
växte ett husmodersideal fram inom FBF, dels som en slags taktik för att uppvärdera det 
kvinnliga, dels för att följa det rådande kvinnoidealet.16 

2.3	  LKPR:	  moderlighet	  och	  strategiskt	  tänkande	  

Historikern Josefin Rönnbäck behandlar i en avhandling den kvinnliga rösträttsrörelsen LKPR 
under åren 1902-1921 och hur det gick till när tillträdet till de politiska arenorna öppnades för 
kvinnor i Sverige. Undersökningen rör bland annat den argumentation som förbundet förde och 
hur förbundet förhöll sig till män som grupp.17 Källmaterialet utgörs bland annat av 
organisationsmaterial, flygblad, broschyrer och tidskrifter som Dagny, Rösträtt för kvinnor, 
Hertha och Idun.18  
 
En av de strategier som kvinnorörelsen använde sig av för att uppnå kvinnlig rösträtt var 
resonemang kring nationens bästa och krig och fred. Resonemangen kring krig och fred hade en 
tendens att bekräfta föreställningar kring manligt och kvinnligt och vilka uppgifter de hade i 
nationen. Sedan århundraden tillbaka, anger Rönnbäck, hade svaghet och känslosamhet 
associerats med kvinnlighet medan manlighet kopplats ihop med styrka och rationalitet. I den 
andan skulle männens uppgift vara att skydda både kvinnor och nationen. Denna bild framträdde 
i LKPR:s argumentation och man använde dessutom föreställningar av kvinnor som empatiska 
och fredliga. Retoriken var riskabel av två anledningar. För det första framstod män som mer 
konfliktbenägna och känslokalla även om det inte sades rakt ut utan snarare var en bild som 
framträdde i en slags tyst jämförelse. För det andra fanns risken att kvinnor kunde framstå som en 
fara mot nationen i och med en slags försvarsovilja. I och med första världskriget framhävdes 
ytterligare tanken om fredsbärande kvinnor och kriget målades fram som en konsekvens av 
männens handlande. Rönnbäck lyfter fram att både LKPR och Fredrika Bremerförbundet hade 
nära kopplingar till den kvinnliga fredsrörelsen och med utgångspunkt i kriget kunde ett kvinnligt 
tillträde till politiken motiveras. Ett exempel på det är följande där rösträttsmotståndarna gjorde 
försök till att försvaga kvinnors trovärdighet som politiska medborgare genom att påtala det 
faktum att kvinnor inte fullgjorde värnplikt. På grund av det så menade motståndarna att 
kvinnorna både hade en svagare relation till staten än vad män hade och att kvinnorna därav inte 
förstod vare sig utrikespolitik eller försvarspolitik. Mot sådana argument finner Rönnbäck att 
LKPR svarade genom att betona att krigets konsekvenser drabbade såväl män som kvinnor och 
kriget blev en symbol för kvinnors maktlöshet. Man framhöll dessutom kvinnors förmåga till 
barnafödande vilket kunde ses som en kvinnlig värnplikt och likställas med männens militära. Då 

                                                
15 Ibid. s. 230. 
16 Ibid. s. 209 f. 
17 Rönnbäck, Josefin (2004), Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors 
politiska medborgarskap 1902-1921, s. 19. 
18 Ibid. s. 24. 
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kvinnor med den retoriken också bidrog med värnplikt borde kvinnor erhålla samma politiska 
rättigheter som män.19 
 
Rönnbäck påvisar också att motståndarna till rösträtten använde tidens föreställningar om de 
existerande könsolikheterna för att avvisa kravet om kvinnlig rösträtt. Utifrån motståndarnas 
argument gällde det för rösträttsförespråkarna att då omformulera dem till sin egen fördel. Det 
växlade mellan hur det talades om könsolikheter. Olikheterna kunde ses som inneboende, eller att 
de härstammade ur kvinnors intressen och erfarenheter, som alltså skiljde sig från männens. 
Olikheterna kunde också bero på den underordnade position kvinnor hade.20 Olikheten gav 
utrymme för en argumentation som grundade sig i att män och kvinnor kompletterade varandra, 
och i och med det skulle inte kvinnlig rösträtt utgöra ett hot med männen.21 Ett annat inslag i 
argumentation var kvinnors moderlighet, som ansågs som något inneboende oavsett om kvinnan 
ifråga hade barn eller inte. Moderligheten framställdes som själva essensenen av kvinnlighet och 
det som främst skilde kvinnor från män.22  

2.4	  Moderskap	  som	  argument	  för	  och	  emot	  	  

Moderskapet, eller moderligheten, spelade således en central roll i den borgerliga kvinnorörelse 
som växte fram under den senare delen av 1800-talet. Historikern Ann-Katrin Hatje delar, i 
artikeln ”Moderlighet – emancipation och kvinnofälla”, upp synen på kvinnlighet i ett manligt 
och ett kvinnligt perspektiv där det kvinnliga perspektivet belyste det andligt gemensamma 
moderskapet som alla kvinnor hade till skillnad från det mer manliga perspektivet som snarare 
fokuserade på det biologiska moderskapet. Detta slags andliga moderskap sågs som något alla 
kvinnor hade gemensamt och var på sätt och vis en protest mot en biologisk syn på kvinnan. Den 
biologiska synen kännetecknades av att kvinnans viktigaste uppdrag låg i att bli någons fru och 
mor, och sätta barn till världen.23 Den biologiska synen på kvinnan reducerade moderskapet till 
att handla om de fysiska egenskaperna och gav upphov till att legitimera en begränsning av 
kvinnorna till den privata sfären som bestod av hemmet och familjen. Enligt Hatje medförde den 
biologiska synen på kvinnlighet att en kvinnas ”värde knöts […] till hennes attraktionskraft på 
äktenskapsmarknaden, en marknad som under 1800-talets lopp hårdnade alltmer i takt med ett 
växande kvinnoöverskott.”24 Genom att argumentera utifrån den andliga innebörden av 
moderskapet försökte kvinnorna inom den borgerliga kvinnorörelsen stärka kvinnornas 
samhällsställning, och denna form av argumentation utvecklades till en, vad Hatje kallar, 
kvinnostrategi. Andligt moderskap och moderlighet ansågs kunna bli en kraftfull 
samhällsförändrande kraft om den tilläts genomsyra samhället. Man hade en förhoppning om att 
den skulle förbättra samhället inom flertalet områden såväl kulturellt, politiskt som professionellt. 
Det andliga moderskapet skulle kunna förbättra kvinnors ställning.25 

                                                
19 Ibid. s. 127 ff. 
20 Ibid. s. 190. 
21 Rönnbäck (2004), s. 193. 
22 Ibid. s. 195. 
23 Hatje, Ann-Katrin (1993). ”Moderlighet: emancipation eller kvinnofälla” i Sjöstedt, Lise (red), Den osynliga 
historien: kvinnornas historia, s. 105-110. 
24 Ibid. s. 106. 
25 Ibid. s.105-110. 
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Rönnbäck delar upp motståndet kvinnorörelsen mötte i olika kategorier. Den ena utgörs av ett 
principiellt motstånd där huvudtesen var att kvinnor och politik inte var två förenliga 
komponenter. Den andra kategorin benämner hon tillsvidaremotstånd där man framhöll att 
varken tiden eller kvinnorna ännu var mogna, och att andra frågor behövde få sin lösning i första 
hand.26 Historikern Sif Bokholm tar i I otakt med tiden: om rösträttsmotstånd, antipacifism och 
nazism bland svenska kvinnor upp hur det kvinnliga rösträttsmotståndet kunde se ut och ger 
därmed en bild av vad för slags argument kvinnorättsrörelsen behövde förhålla sig till från det 
hållet. Bokholm lyfter bland annat fram deras kritiska inställning till det moderna samhället: 
 

De flesta var övertygade om att den pågående samhällsomvälvningen inte kunde stoppas. Nu 
gällde det att bromsa utvecklingen, och det var här som argument om kvinnors omognad och 
behov av utbildning togs till.27 
 

Bokholm tar upp två typer av argumentation som fördes där argumenten kan kategoriseras som 
antingen könspolitiska eller grundade sig på en samhällsbevarande filosofi. De könspolitiska 
argumenten handlade om kvinnans roll i hemmet och det olämpliga i kvinnlig politisk 
verksamhet. Argumenten mot kvinnlig rösträtt byggde då på i en uppfattning, att den uppdelning 
i en offentlig och en privat sfär, var nödvändig för samhällets bästa och att kvinnans plats var i 
hemmet där hennes viktigaste bidrag till samhället bestod i att ta hand om sin familj och 
uppfostra goda samhällsmedborgare. Det var vad hon ansågs bäst lämpad till genom att vara 
”moderlig, mild, offervillig, kärleksfull och flärdfri”.28 Ett avsteg från detta och ett inträde i det 
offentliga skulle innebära inte bara att familjen skulle försummas, det skulle även innebära att 
kvinnan miste sin intuitiva förmåga, hennes viktiga kraftkälla. Gemensamt för 
rösträttsförespråkarna och rösträttsmotståndarna var att argumenten grundades på modersrollen, 
men medan förespråkarna lyfte fram moderligheten som en politisk tillgång som motiverade den 
maktposition som rösträtt skulle innebära, så menade motståndarna att kvinnorna hade möjlighet 
till ett indirekt inflytande genom att påverka de män som fanns inom deras familjer. Bland 
motståndsargumenten varierade baserandet på en positiv och negativ kvinnosyn. Den positiva 
synen utgjordes av föreställning om kvinnans oumbärlighet i hemmet, medan den negativa 
innebar en nedvärdering av det kvinnliga gentemot manliga egenskaper. Att kvinnor själva 
medverkade till att nedvärdera det kvinnliga förklarar Bokholm med att ”de var djupt influerade 
av sin tid”29. I slutet av 1800-talet fördjupades klyftorna mellan kvinnor och män och 
uppfattningen om kvinnan som känslostyrd, omogen, impulsiv etc, stärktes i och med de 
framväxande vetenskapliga rönen inom exempelvis biologi och psykoanalys. Med vetenskapliga 
belägg kunde den kvinnliga underlägsenheten motiveras och därmed hennes olämplighet för 
politisk verksamhet. Medan rösträttsförespråkarna hävdade den individualistiska rättviseaspekten, 
pekade motståndarna på att ett politiskt medborgarskap skulle bygga på specifika kvalifikationer, 
som kvinnor saknade. Den andra typen av argumentering, som baserades på en 
samhällsbevarande filosofi, utgjordes av en elitistisk syn som kritiserade den demokratisering 

                                                
26 Rönnbäck (2004), s. 253 f. 
27 Bokholm, Sif (2008). I otakt med tiden: om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor, 
s.130. 
28 Ibid. s. 127. 
29 Ibid. s. 128. 
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som pågick. Samhället skulle inte styras av den stora okunniga massan, genom en allmän rösträtt, 
utan av utvalda experter.30  

2.5	  Bruket	  av	  historia	  

Historikern Charlotte Tornbjer tar upp det historiebruk som återfinns i den tidiga kvinnorörelsen i 
kapitlet ”Kristina och kanonen” i antologin Historien är nu; en introduktion till 
historiedidaktiken (2004). Tornbjer menar att historia användes i ett identitetsskapande syfte och 
för att synliggöra kvinnors förflutna. Historien gav möjlighet till att ge identitet genom att lyfta 
fram kvinnans skiftande historiska förutsättningar, dels genom att avstå från att lyfta fram de 
bedrövliga villkor kvinnor levt under historiskt sett, dels genom att understryka att kvinnor trots 
allt klarat sig bra genom tiderna. Detta sätt att använda historia kan kategoriseras som 
existentiellt, moraliskt och ideologiskt bland annat genom att kvinnors specifika historia 
uppmärksammas och banar väg för att ifrågasätta kvinnors samtida förhållanden. Det existentiella 
bruket handlar konkret om att man i en tid karaktäriserad av snabba samhällsförändringar kan 
använda historien till en kommande frigörelse. Det moraliska och ideologiska bruket av historien 
kan bestå av att: 
  

[…] återupprätta en bortglömd grupp. Genom en uppvärdering av 
kvinnor som grupp kan också samhälleliga förändringar av till 
exempel lagstiftning för kvinnor och män legitimeras.31 
 

Genom att hänvisa till historien ges en möjlighet att förändra relationen mellan könen på en 
politisk nivå och jämförelser med den historiska relationen mellan kvinnor och män kan fungera 
som ingång till diskussioner kring de samtida könsrelationerna.32 

2.6	  Sammanfattning	  
Att analysera den tidiga kvinnorörelsen utifrån dikotomin särart-likhet kan vara problematiskt. En 
av de problematiska aspekterna med särart och likhet som dikotomi är att de har en tendens att 
förenkla ett mångfasetterat historiskt skeende och att historien delas in i epoker som föga 
stämmer. Som både Dahlerup och Carlsson Wetterberg tar upp så kan man i den tidiga 
kvinnorörelsen hitta både särarts- och likhetsargument, vilka snarare varierade beroende på 
kontexten än vilket år det uttalades. Det framgår att, i exempelvis argumentation kring kvinnans 
rättigheter, så kunde argumentation grundad på både ett likhetstänkande och ett särartstänkande 
förekomma, inte bara inom olika kvinnliga sammanslutningar utan också hos en och samma 
person. Dahlerup påpekar att problematiken kring särart och likhet främst uppstår när försök görs 
att definiera en tidsperiod genom tesen om pendelrörelsen, eftersom att det går att hitta såväl 
särarts- som likhetstänkande inom både kvinnorörelsen i stort och hos enskilda individer. Därav 
kan dikotomin särart-likhet innebära en för snäv uppdelning med för många undantag för att 
kunna ses som giltig, om den används för en avgränsad tidsperiod, ett förbund eller liknande. Det 
är dock inte uteslutet att enskilda argument kan kategoriseras som antingen särarts- eller 
                                                
30 Ibid. s. 127 ff. 
31 Tornbjer, Charlotte (2004). ”Kristina och kanonen: ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor” i 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, s. 238. 
32 Ibid. s. 235-239. 
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likhetspräglade då en sådan prägel varierade utifrån det omkringliggande sammanhanget och den 
kontext argumentet yttrades i. Manns frångår i sin avhandling användandet av särart-likhet som 
ett analytiskt redskap i sin undersökning av FBF’s idéförändring. Istället används 
könskomplement och individualism som benämningar på de idéströmningar som återfinns vid 
olika tidsperioder.  
 
Det som kännetecknar 1910-talet är att en könskomplementär människosyn får fäste och att ett 
husmodersideal växer fram under krigstiden. En slags anpassningstanke återfinns i Rönnbäcks 
resultat där hon visar på hur den kvinnliga rösträttsrörelsens motståndare argumenterade genom 
en föreställning om kvinnors och mäns olikhet och hur LKPR anammade den olikheten och 
upphöjde den till något positivt för kvinnor. Det var kvinnors olikhet gentemot män som 
motiverade kvinnors rösträtt, men sedan kunde det variera vad den här olikheten berodde på. Krig 
och fred och en framställning av kvinnan som fredligare än mannen återfinns också där den 
tidigare forskningen visar på hur detta kunde användas till kvinnors nackdel av 
rösträttsmotståndare och till kvinnors fördel av kvinnorörelsen. Det framkommer även att det 
fanns en uppfattning om och en känsla av förändring, att samhället höll på att förändras, vilket 
Bokholm tar upp. Utifrån den förändringen byggdes sedan argumenten upp från både 
motståndare och förespråkare av kvinnlig rösträtt. De strategier som kvinnorörelsen använde sig 
var av varierande art där man bland annat anammade den rådande trenden och gjorde den till sin 
egen. Genom att vända den till sin fördel, vilket användandet av krig och fred och 
moderskapsbegreppet ger ett tydligt exempel på, gavs möjlighet att framhäva vilka positiva 
effekter utvidgade kvinnliga rättigheter kunde ge. En annan strategi var historiebruket som 
användes för att belysa de historiska villkor kvinnor levt under vilket verkade dels 
identitetsskapande, dels för att motivera politiska krav. 

3. Problem	  och	  frågeställningar	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka den kvinnosyn och den framställning av kvinnan som 
användes för att motivera kvinnlig emancipation i artiklar publicerade i Hertha under 1917 och 
1918. I likhet med Ulla Manns och Josefin Rönnbäck kommer denna undersökning inrikta sig på 
Fredrika Bremerförbundets tidskrift Hertha, men till skillnad från Manns görs inte anspråk på att 
undersöka FBF’s offentliga hållning. Utifrån vad som framkommer i den tidigare forskningen 
kring kvinnorörelsen och diskussionen kring användandet av särart och likhet, ämnar jag 
koncentrera min underökning till hur framställningen av kvinnan förhöll sig till sin samtid. Jag 
använder mig därför inte av utgångspunkterna likhet och särart för att tillskriva kvinnorörelsen en 
slags pendelrörelse mellan dessa kategoriseringar. Däremot använder jag begreppen i min analys 
av artiklarna, men då som enskilda företeelser och inte för att dra generella slutsatser kring 
tidsperioden eller artikelförfattares ståndpunkter. För att komma åt kvinnosynen kommer 
framställningen av kvinnan undersökas utifrån ett antal centrala aspekter kring den här 
tidsperioden. I den tidigare forskningen framgår det att de första decennierna av 1900-talet kan 
sägas kännetecknas av ett könskomplementärt tänkande, och att moderlighet och moderskap som 
begrepp användes frekvent av såväl motståndare som förespråkare för kvinnliga rättigheter. Det 
framgår även att ett användande av historien var vanligt inom kvinnorörelsen vid den här tiden. 
Därför undersöks framställningen av kvinnan utifrån användandet av aspekterna moderskap och 
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historiebruk. Det pågår ett brinnande krig i form av första världskriget under de år som valts ut 
för underökning, vilket föranleder en fråga om hur företeelser som krig och fred används i 
artiklar för att hävda kvinnoemancipation. Förutom kvinnan och moderskapet var kvinnan och 
kopplingen till krig och fred inte ovanlig i resonemang kring kvinnoemancipation, visar det sig i 
forskningsläget vilket ytterligare motiverar en undersökning av användandet av dem i 
framställningen av kvinnan. Följande frågeställningar kommer användas för att uppnå uppsatsens 
syfte: 
 

• Hur används historien i framställningen av kvinnan? 
• Hur kan man se att krig och fred används i framställningen av kvinnan? 
• Hur kan man se att moderskapet används i framställningen av kvinnan? 

4. Material,	  metod	  och	  avgränsningar	  

Nedan kommer materialet ges en genomförlig beskrivning och de metoder och avgränsningar 
som använts att presenteras. 
 
Det källmaterial som valts ut för undersökningen utgörs av artiklar ur den av Fredrika Bremer-
förbundet utgivna tidskriften Hertha. Hertha började utges 1914 och utges än i dag, om än i 
elektroniskt format sedan 2001.33 Ursprungligen hette tidskriften Tidskrift för hemmet (1859-
1886) respektive Dagny (1886-1914).34 De äldre numren av Hertha finns tillgängliga i 
digitaliserad form via Göteborgs universitet.  
 
För att undersökningen ska vara hanterbar så har en avgränsning utförts ur ett antal aspekter.  En 
avgränsning har gjorts i fråga om tid, där fokus i undersökningen ligger på artiklar publicerade 
under åren 1917 och 1918. Avgränsningen har i det avseendet skett utifrån när Sverige införde 
allmän och lika rösträtt för män och kvinnor då detta möjliggör en undersökning av hur 
framställningen av kvinnor såg ut i artiklar, publicerade strax innan kvinnor formellt erhöll 
rösträtt på samma villkor som män. En annan orsak till valet av årtal är kopplat till min andra 
frågeställning som berör framställningen av kvinnan kopplat till krig och fred. Då första 
världskriget varade fram till november 1918 så blir valet av undersökningsår relevant ur två 
perspektiv.  
 
Åren 1917 och 1918 gavs tidskriften ut med 20 nummer om året och behandlade ämnen som 
kvinnlig rösträtt, äktenskapslagar, utomäktenskapliga barn, första världskriget, olika kvinnliga 
yrkens villkor och önskade förbättringar. Kommentarer till lagar, författningar och ändringar av 
dylika för att nämna ett ytterligare antal. Det förekommer även bokrecensioner som ett stående 
inslag. Artiklarna är av olika art, de kan vara av mer kommenterande och debatterande och det 
förekommer även artiklar författade av ett antal intellektuella som exempelvis historikern Lydia 
Wahlström och teologen och författaren Emilia Fogelklou.35 Jag har läst de nummer av Hertha 
                                                
33 Nationalencyklopedin, Hertha, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hertha, [hämtad 2015-03-28] 
34 Manns (1997), s. 69. 
35 Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina (red) (2002), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i s. 459. 
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som gavs ut under 1917 och 1918 och har efter en genomläsning valt ut artiklar där en 
framställning av kvinnan återfinns utifrån de aspekter som nämns i frågeställningarna för en 
djupare analys. De som har valts ut för undersökning och djupare analys är sådana som skulle 
kunna sägas vara skrivna av ett antal för tiden intellektuella och är av mer principiell art i sitt 
pläderande för utökade kvinnliga rättigheter. Till skillnad från de andra publicerade artiklarna 
kommenterar eller redogör de inte för kommande eller genomförda lagförändringar. De är heller 
inte sådana som pläderar för olika kvinnliga yrkesgruppers förbättrade arbetsförhållanden eller 
liknande. Att sådana artiklar valts bort för vidare analys beror på att de teman som uppsatsen 
avser undersöka inte återfinns i dessa artiklar i den utsträckningen att det skulle vara fruktbart att 
djupare analysera dem. De artiklar som valts ut för undersökning är sådana där frågeställningarna 
har chans att besvaras på ett adekvat sätt. De utvalda artiklarna är av varierande karaktär där de 
kan vara av exempelvis argumenterande, resonerande och/eller allmän historiskt karaktär där den 
gemensamma nämnaren är att artiklarnas kärna handlar om kvinnlig emancipation.  
De analyserade artiklarna är sju till sitt antal, vilket av en del kan anses vara få. På grund av 
undersökningens upplägg och metod valdes färre antal artiklar ut för en mer djupgående analys i 
stället för en ytligare analys av flera artiklar. Detta i en förhoppning om ett mer rättvisande 
resultat. Vad gäller artikelförfattarna så utgörs de av fem stycken där ett fåtal av dem återfinns i 
olika förteckningar i antologier och avhandlingar. Dessa är Lydia Wahlström och Emilia 
Fogelklou, som presenteras i undersökningen i samband med deras artiklar och som hade 
framträdande roller i kvinnorörelsen. Det innebär att samtliga artikelförfattare ges en 
presentation. Dock så påverkar det inte själva undersökningen och resultatet, med tanke på hur 
undersökningen är utformad. 
 
Den metod som används i undersökningen utgörs främst av närläsning av materialet och en 
kvalitativ textanalys för att på så vis utläsa hur frågeställningarnas aspekter används i de utvalda 
artiklarna. De utvalda artiklarna behandlar kvinnoemancipation ur någon aspekt som 
frågeställningarna berör och i uppsatsens undersökningsdel analyseras sedan artiklarna kvalitativt 
genom att fokusera på hur framställningen av kvinnan ser ut utifrån frågeställningarna.  
 
Då jag är intresserad av att undersöka hur framställningen av kvinnan kunde vara påverkad av den 
samhälleliga kontexten, snarare än att undersöka den ur exempelvis ett särarts- och 
likhetsperspektiv, har jag konstruerat mina frågeställningar efter ett antal aspekter som präglade 
samtiden under den berörda perioden. Meningen är att jag med hjälp av dem ska kunna fånga upp 
hur argumentation kan påverkas av de samhälleliga händelser som inträffar och de uppfattningar 
som florerar. Den källkritik som använts har inte haft fokus på sanningshalten i själva artiklarna 
utan har i stället riktats mot framställningen i artiklarna. En annan källkritisk aspekt som är viktig 
att ha med i beräkningarna när äldre texter analyseras är den språkförändring som sker över tid. Ett 
begrepp som har en betydelse i dag kan ha haft en annan betydelse då, precis som ord som inte alls 
samma utsträckning används i dag, kan förekomma i äldre texter. Detta förutsätter en försiktighet i 
tolkningen och analysen. Det faktum att urvalet av artiklar kan påverka resultatet bör också 
beaktas, och därför vill jag betona att jag inte gör anspråk på att dra några generella slutsatser 
kring hur argumentationen kunde se ut under den här tiden. 
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5. Bakgrund	  
I bakgrunden redogörs det inledningsvis för de samhälleliga förändringar som skedde kring 
sekelskiftet 1900. Fortsättningsvis redogörs det för de frågor som var uppe i debatten under 1910-
talet vilket leder in till första världskriget och hur det påverkade Sveriges befolkning och det 
politiska läget. Avslutningsvis presenteras hur vetenskapliga evidens användes under 
tidsperioden. 
 
Historikern Klas-Göran Karlsson sammanställer i Europa och världen under 1900-talet (2003) de 
förändringar som skedde i Europa fram till att det moderna samhället växt fram. Efter andra 
världskriget myntades begreppet modernisering för att beskriva den utdragna förändring som 
Europa och ytterligare några delar av världen genomgått sedan 1700-talet. Förändringen beskrivs 
såväl som mångfacetterad som hastigt omstörtande, då denna del av världen genomgick 
förändringen från ett traditionellt agrarsamhälle till ett teknologiskt industrisamhälle. I samband 
med tekniska nyordningar, urbanisering och förändrad demografi omvandlades också samhällets 
ekonomiska och sociala strukturer. Övergången utgjordes inte av något dramatiskt brott utan 
snarare av en långdragen utveckling som varierade i grad utifrån vilken region eller social 
gruppering som avses. Det har dessutom visat sig att kulturella och mentala utvecklingslinjer, till 
skillnad från politiska och ekonomiska, varit ”förvånande resistenta mot yttre modernisering”.36 
Trots att övergången beskrivs som tämligen odramatisk framgår det i Sif Bokholms I otakt med 
tiden: om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor att man i Sverige 
ändå upplevde en pågående samhällsomvälvning där kvinnliga rösträttsmotståndare hade en 
kritisk inställning till det moderna samhället. För att bromsa utvecklingen försökte man hålla 
tillbaka kvinnorna genom att framställa dem som omogna.37  
 
Den tidsperiod som fokuseras i undersökningen är en tid då första världskriget fortfarande pågår. 
Kriget startade 28 juli 1914 och pågick till 11 november 1918. Även om inte Sverige hade del i 
kriget i den mån Sverige hade en neutral ställning, så påverkades befolkningen bland annat 
genom varuransoneringen. Gränserna till utlandet kontrollerades hårdare då flyktingströmmarna 
började öka och passtvång infördes. Bristen på spannmål som mjöl och potatis blev markant 
kännbar. Städerna och industriarbetarna drabbades hårdast av varubristen och detta ledde till 
oroligheter. 1917 utbröt två hungerkravaller i ett antal svenska städer, inspirerade av bland annat 
februarirevolutionen i Ryssland.38 Sådana oroligheter kunde mycket väl vara ett tecken på 
liknande tendenser, ansåg de högre samhällsklasserna, och myndigheterna besvarade oroligheter 
med både förhandlingar och våld.39 Historikern Gunnela Björk menar i artikeln ”1917-18 Sverige 
i uppror” att dessa år var dramatiska på flera plan och betonar att Sverige sedan dess aldrig stått 
så nära en revolution. Dramatikens bakgrund bestod i växande klassklyftor, högerns motstånd 
mot utvidgad rösträtt och så livsmedelsbristen som följde i första världskrigets kölvatten. 
Förutom dessa så bidrog dessutom de händelser som inträffade runt om i Europa till den sociala 

                                                
36 Karlsson, Klas-Göran (2003), Europa och världen under 1900-talet, s. 15. 
37 Bokholm (2008), s. 130. 
38 Rydström, Jens & Tjeder, David (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, s.115 
39 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.) (2009). Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och 
arbetarnas tid, s. 233. 
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oron i Sverige, där det finska inbördeskriget och Rysslands revolutionära utveckling bland annat 
nämns utöver första världskriget.40 
 
Kännetecknande för det tidiga 1900-talet var kampen för rösträtt, där den allmänna politiska 
rösträtten för män infördes 1909 och kom att omfatta också kvinnor år 1921. Förutom rösträtten 
var äktenskapet och äktenskapslagarna under debatt vilket kan ses ha anknytning till 
rösträttskampen. Kvinnorörelsen krävde att alla kvinnor, oavsett civilstånd, skulle ha individuella 
rättigheter. Sådana individuella rättigheter fordrade att familjens hierarkiska maktstruktur också 
avskaffades. De ogifta kvinnorna var först ut att tillerkännas myndighet och det var först i 
samband med att den allmänna rösträtten kom att omfatta kvinnor som det infördes reformer 
inom äktenskapslagstiftningen.41 
 
Filantropin engagerade kvinnor från de högre samhällsklasserna och blev en möjlighet för dessa 
kvinnor att tillträda i det offentliga rummet. Eftersom uppgiften inom filantropin var av en 
uppfostrande och hjälpande karaktär, uppgifter som tillhörde den traditionellt kvinnliga domänen, 
så hotades inte mannens maktposition på något sätt.42 Detta tydliggörs genom att kvinnor kunde 
vara valbara till exempelvis fattigvårdsstyrelser och skolråd år 1889, till ytterligare andra 
kommunaluppdrag år 1909 men till riksdagen först år 1921. Den tidiga kvinnorörelsen med 
Fredrika Bremerförbundet i spetsen var klassbaserad vilket innebar att kvinnorna i de högre 
samhällsklasserna inledningsvis skulle erhålla politiskt inflytande. När Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades, år 1903, var det ett trendbrott i och med att kvinnor 
från olika klasskikt engagerade sig i samma förbund för en gemensam sak och strävade efter att 
kvinnor skulle ha samma rösträtt som män.43  
 
Historikerna Jens Rydström och David Tjeder beskriver i Kvinnor, män och alla andra 
läkarvetenskapens och medicinens framväxt som ett växelspel mellan att å ena sidan handla om 
ett kontrollerande genom både diagnoser och förtryckande kategoriseringar och å andra sidan ett 
botande genom förbättrade mediciner och behandlingsformer. Under slutet av 1800-talet hade 
kvinnosjukdomar utvecklats till en specialitetsgren inom läkarvetenskapen där manliga 
vetenskapsmän undersökte kvinnor och såväl befäste som utgick ifrån kvinnan som mannens 
motsats.44  
 
Ulla Manns menar att det skedde en biologisering av människosynen i Sverige under sekelskiftet 
där fysiska skillnader inte bara pekades ut mellan könen, utan de konstaterades också mellan 
nationer och raser. Denna biologisering var en följd av naturvetenskapens växande inflytande 
inom exempelvis samhällsdebatten. De fysiologiska skillnader som fastställdes tillmättes stor 
betydelse i frågor inom sociala villkor och politiskt inflytande vilket innebar att med hjälp av 
vetenskapen och empiriska belägg om kvinnors lämplighet inom en rad områden användes emot 
                                                
40 Björk, Gunnela (2007), 1917-18 Sverige i uppror, http://www.popularhistoria.se/artiklar/1917-18-sverige-i-uppror/ 
[hämtad 2015-04-09] 
41 Melby, Kari (2006). Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930. Göteborg: Makadam i 
samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, s. 13-14 
42 Ibid. s. 197. 
43 Melby (2006), s. 210 f. 
44 Rydström & Tjeder (2009), s. 96. 
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kvinnorörelsens argument. Könsskillnaderna som uppmättes var inte enbart av fysiska slag utan 
det fastställdes dessutom avgörande skillnader i intellekt, förnuft och moral. Biologiseringen 
innebar i praktiken att en naturgrundad isärhållning befästes och att könen tillskrevs olika värde. 
Manns menar att den könskompletterande synen blev den rådande vid sekelskiftet, något som 
också kom att prägla kvinnorörelsen.45 

6. Undersökning	  
Undersökningen är uppdelad under tre rubriker med anknytning till frågeställningarna. Artiklarna 
behandlas under rubrikerna historiebruk, krig och fred och slutligen moderskapet. Trots 
rubrikindelningen kan det förekomma stycken ur artiklar som kan tyckas passa bättre under en 
annan rubrik, detta sker då för att framställningen inte skall upplevas för fragmentarisk i dessa 
fall. 

6.1	  Bruket	  av	  historia	  

Det förekommer i flera artiklar att kvinnans situation ur ett historiskt perspektiv presenteras och 
resoneras kring genom att dra paralleller till den egna samtiden. Ett exempel på det utgör en av 
Lydia Wahlströms artiklar. Lydia Wahlström var en av de första kvinnliga akademikerna i 
Sverige, hon var fil. dr i historia och engagerad i kvinnorörelsen på flera sätt, bland annat var hon 
mellan åren 1908 och 1917 vice ordförande i Fredrika Bremerförbundet och LKPR:s ordförande 
1909 till 1911.46  
 
I artikeln ”Medeltiden, reformationen och kvinnorna” redogör Wahlström inledningsvis för 
kvinnors situation under medeltiden och den roll klostren spelade för dem och vice versa. 
Artikeln behandlar kristendomens framväxt där Wahlström menar att den växer fram och 
utvecklas till en organisation som främst riktar sig mot män snarare än människor: 
 

I samma mån som den äldre kyrkan blir en slags prästerlig stat i stället för en 
lekmannaförsamling, i samma mån blir den också en mankyrka i stället för en 
allmänmänsklig.47  

 
Vidare så menar hon att den högre grad av helighet som börjar förväntas av så väl män som 
kvinnor också gör att kvinnan i hemmet mister sin betydelse: 
 

Och ju mer klosterväsendet utvecklas och även av kvinnor börjar fordras en speciell 
helighet av högre art, desto mer förlorar hemmets kvinna sin betydelse.48 

 
Detta beror på att ”naturdriften” betraktas som en del av arvsynden. Kvinnan börjar allt mer att 
ses som en fresterska och i och med att äktenskapet inte längre ses som den högsta kristliga 
                                                
45 Manns (1997), s. 123 ff. 
46 Nationalencyklopedin, Lydia Wahlström, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lydia-wahlström, 
[hämtad 2015-05-24] 
47 Wahlström, Lydia (1918), ”Medeltiden, reformationen och kvinnorna. I.” i Hertha nr 1 1918, s. 1. 
48 Wahlström (1918), s. 1. 
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fullkomligheten, en position som i stället intas av celibatet, börjar kvinnor delas in två kategorier 
där de antingen ses som heliga eller oheliga. Heligheten bestod i deras avhållsamhet.49 Detta 
leder sedan in henne på ett resonemang kring framväxten av kloster och det kvinnoöverskott som 
föranledde att de ogifta kvinnorna samlades på ett ställe där de var beskyddade.  
 

Men dessa kloster erbjödo icke blott försörjning och hem, dvs huld och skydd åt de 
ogifta kvinnorna, vilka eljest i dessa vilda tider skulle ha kunnat bli nog så skyddslösa; 
de medgåvo också åt sina alltid kvinnliga ledare en även i värdsligt avseende 
dominerande ställning, som eljest endast i sällsynta undantagsfall kunde komma på 
kvinnornas lott denna tid.50 

 
Inom de inrättningar som klosterväsendet utgjorde erhöll kvinnorna en ställning som de 
vanligtvis inte hade i det dåtida samhället. En ställning som inte enbart var högre än den 
sedvanliga, med den högre ställningen följde även ett stort organisatoriskt ansvar, såväl 
utomlands som i Sverige: 
 

Eftersom de större klostren hörde till dåtidens största ekonomiska inrättningar och 
under denna naturahushållningens tid måste förfoga över stora egendomar i olika 
landskap med eget fiske och boskapsskötsel, egna hantverkare etc., motsvarade de i 
detta avseende egentligen nutidens stora industriella etablissementer, och den som där 
hade högsta myndigheten, hade ett otal tjänstemän, förvaltare och annan personal att 
råda över. Det är icke för mycket sagt, att de stora nunneklostrens abbedissor i England 
och Tyskland likaväl som Vadstenaabedissan i Sverige hade ett slags småfurstemakt 
till sitt förfogande[…].51  

 
Det stora organisatoriska ansvaret som dessa medeltida kvinnor hade jämför Wahlström med det 
organisatoriska ansvar som återfinns i de samtida industrierna, en jämförelse som implicerar att 
det ansvar och den förmåga de medeltida kvinnorna hade för att kunna styra dessa anläggningar 
också är egenskaper som de kvinnor som levde i Wahlströms samtid innehar. Det kan tolkas som 
en antydan till att kvinnor skulle kunna ha styrande och ledande poster inom industrierna, kvinnor 
klarade det ju under medeltiden. Men det fanns också begränsningar i vad de medeltida 
kvinnorna som levde i klostren kunde genomföra. Dessa begränsningar hade dock inte att göra 
med att kvinnorna inte skulle vara kapabla att utföra dem på grund av exempelvis deras 
intelligens eller några specifika kvinnliga egenskaper. Begränsningarna bestod i att kvinnorna 
inte kunde utföra de långväga resor som ibland krävdes på grund av deras farlighet, resor som det 
var säkrare att män genomförde: 
 

Där kunde bl. a. på grund av de dåtida resornas farligheter ledningen av helt naturliga 
skäl icke ligga i kvinnohänder.52  

 
Att begränsningen utgjordes av något som inte kan härledas till kvinnorna själva utan snarare det 
dåtida samhället implicerar än en gång kvinnors duglighet inom områden som vanligtvis såg som 
manliga i Wahlströms egen samtid. Det betonas att det var kvinnor som styrde och ledde dessa 
                                                
49 Wahlström (1918), s. 1. 
50 Wahlström (1918), s. 2. 
51 Wahlström (1918), s. 2. 
52 Wahlström (1918), s. 3. 



 18 

kloster, och detta trots att klostren inte bestod av enbart kvinnor utan också män. Detta kunde 
följaktligen leda till konflikter: 
 

Men denna tung-roddhet i birgittinernas organisation blev också anledning till en massa 
stridigheter mellan munkar och nunnor. ”Samskolekaraktären” inom birgittaklostren 
gick lätt sönder och munkarna tycktes ofta ha förefallit lika sårade i sin manliga 
överlägsenhet som de preussiska läroverkslärarna, som för några sedan satte ihop en 
petition till regeringen om att få manliga rektorer vid de flickskolor, där de skulle 
tjänstgöra, emedan de kände sig generade av att lyda under kvinnor – låt vara att dessa 
ofta grundat och ägde sina skolor!53 

 
 
Konflikterna mellan munkar och nunnor uttrycks i vissa fall kunnat handla om en sårad 
manlighet som Wahlström jämför med en med henne samtida händelse där manliga 
läroverkslärare kände sig obekväma med att lyda kvinnliga överordnade på flickskolor, vilket 
Wahlström antyder vara befängt med tanke på att dessa kvinnor både grundat och ägde dessa 
skolor. Så som Wahlström beskriver det så framstår obekvämheten hos läroverkslärarna handla 
om en indignation inför att lyda kvinnor på grund av att de är just kvinnor. Med jämförelsen så 
framstår den med Wahlström samtida manliga indignationen över att stå under kvinnor som en 
indignation som varit bestående över lång tid och att den precis som under medeltiden var 
obefogad då kvinnorna bevisligen klarade av det ansvar de hade. Den manliga indignationen 
beskrivs här som historisk och har sitt ursprung i en maktordning och en föreställning om att 
kvinnan ska vara underordnad mannen. Avslutningsvis återknyter Wahlström till det hon inledde 
sin artikel med genom att lyfta fram de medeltida kvinnornas bidrag till det andliga livet: 
 

Men om klostren erbjödo både skydd och en aktad ställning åt medeltidens kvinnor, så 
kan detta dock icke förklaras enbart av klostrens ekonomiska betydelse. […] Varken 
under antiken eller under nyare tiden ha kvinnor betytt så mycket för det andliga livet i 
dess helhet som under medeltiden.54 

 
Artikeln blottar hur situationen kunde te sig för kvinnor, och de kvinnor som hamnade inom 
klosterväsendet under medeltiden. Den belyser det faktum att kvinnor i äldre tider innehade ett 
ansvar som kunde liknas med den egna samtidens industrimagnater, en liknelse som både talar 
för kvinnornas kapacitet men också implicerar att kvinnor med det sagt kan tänkas vara kapabla 
att även styra industrier, med allt det ansvar det innebär. Genom att använda den historiska 
aspekten så visar hon hur kvinnor ur ett historiskt perspektiv visat sig inneha den kompetens som 
krävts för att klara av uppgifter som de vanligtvis inte tilldelades och kanske inte ansågs klara av. 
Lika befängt som det var då munkarna motsatte sig överordnade kvinnor av inget annat skäl än 
att det inte var brukligt, lika orimligt framstår en liknande manlig indignation i Wahlström egen 
samtid. 
 
En annan artikel som belyser kvinnan ur ett historiskt perspektiv är Metta Greger55 i ”Quand 
même”. Artikeln kan kategoriseras som en kommentar till två andra artiklar där det inledningsvis 
                                                
53 Wahlström (1918), s. 3. 
54 Wahlström (1918), s. 3. 
55 En av de artikelförfattare som inte återfinns i förteckningar och dylikt, se metodavsnittet. 
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uppges att artikelförfattaren är av liknande mening som en Hilma Borelius men förhåller sig 
polemisk till Annie Åkerhjelm, en kvinna som bland annat var en känd motståndare till kvinnlig 
rösträtt.56 Artikeln behandlar främst de motstånd mot kvinnorörelsen som baseras på det 
pågående kriget, vilket gör att artikeln kommer undersökas under rubriken som rör krig och fred. 
Men ett avsnitt ur artikeln passar ändå här Då Greger beskriver kvinnors förhållningssätt till sin 
situation, rent historiskt, som följer: 
 

För kvinnorna har det i alla tider gällt att vara nöjda som det ställdes för dem, att 
inte svika den gällande meningen om rätt och plikt, att hålla ut och alltid hoppas 
det bästa – trots allt.57 

 
Det förhållningssätt som kvinnor haft till sin roll beskrivs ha varit av en accepterande art, att de 
stått ut med sin situation, hur den nu än sett ut och hoppats på det bästa, vilket implicerar att 
kvinnor satt sin tillit till andra snarare än sig själva när det gällde att kunna påverka sin situation. 
Men ett sådant förhållningssätt är nu inte nog, menar Greger som förordar en utsträckning av de 
kvinnliga rättigheterna. Vidare så berör Greger hur kvinnorörelsen har framställts och ständigt 
förminskats av motståndarna: 
 

Kvinnorörelsen, så oändligt kommenterad, ofta falskt och ofullständigt och mest 
som försörjningsfråga, är i sitt djup så långt från allt en ekonomisk, som rätten är 
ett annat än makten.58 

 
Greger menar att kvinnorörelsen av motståndare reduceras till att handla om en försörjnings- och 
maktfråga, vilket Greger menar är felaktigt och för in henne på ett resonemang kring äktenskapet. 
Snarare handlar det om en förhoppning om fördjupning, att kvinnor ska kunna fördjupa sina 
karaktärer och genom dem också ”fördjupa äktenskapet ide”59 vilket i sig skulle leda till en 
”harmonisk utveckling”60 hos de framtida generationerna som växer upp. En större frihet för 
kvinnor är vad Greger förespråkar för att kvinnorna ska få lyckligare äktenskap och i 
förlängningen lyckligare liv. Något som kan tolkas som en historisk aspekt är när hon tar upp 
Fredrika Bremer (1801-1865) och Malla Silfverstolpe	  (1782–1861) som exempel på kvinnor, 
som trots att de träffat såväl fina, som kultiverade och utländska familjer, inte mött ett harmoniskt 
hem eller ett lyckligt par. Mannens högre maktposition pekas ut som anledningen till detta 
oharmoniska och olyckliga tillstånd.61 Det har sällan återfunnits lyckliga äktenskap historiskt sett 
är vad detta resonemang förtäljer och med en förändring av kvinnans underordnade position finns 
en förhoppning om att framtiden ska se annorlunda ut i det avseendet. 
 
Förutom att lyfta fram den historiska aspekten av kvinnans situation, framgår det i ett antal 
artiklar att tiden genomgår en pågående förändring.  En artikel som visar exempel på det är en 
artikel författad av Emilia Fogelklou. Fogelklou (1878-1972) var teolog, lärare och författare och 

                                                
56 Bokholm (2007). 
57 Greger, Metta (1917), ”Quand meme”. i Hertha nr 5 1917, s. 89. 
58 Ibid. s. 89. 
59 Ibid. s. 90. 
60 Ibid. s. 90. 
61 Ibid. s. 90. 
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den i Sverige första kvinnliga teologie kandidat. På grund av hennes könstillhörighet var det inte 
möjligt för henne att fortsätta på den teologiska banan inom universitetet. Hon var verksam inom 
bland annat religionspsykologi, sociologi och freds- och kvinnofrågor.62 I artikeln ”Gudshistoria i 
kvinnovärlden” beskriver Emilia Fogelklou, en förändring som hon och hennes medmänniskor 
under denna tid genomlever: 
 

Som aldrig förr i världshistorien har det nu genomlevda verkat ingripande och 
omgestaltande i kvinnovärldens liv. En tidsålder håller på att sjunka undan, och 
vare sig vi kvinnor vilja det eller icke vilja det, ha vi nu alla – såväl som männen – 
ställts invid tröskeln till en ny fas av vår historia, i en tid, som på ett sällsamt 
befallande sätt ropar efter nya insatser från kvinnorna. Utan någon återvändo 
befinna vi oss mitt i denna omgestaltning.63 

 
Enligt Fogelklous resonemang befinner de sig just då i en förändringens process, en process som 
är oåterkallelig, och den nya tidsålder som de är på väg att träda in i kräver kvinnornas 
engagemang och insatser. Och det är då inte fråga om de traditionella sysslor kvinnor tidigare 
hänvisats till som den nya tidsåldern kräver av dem, utan ”nya insatser” där Fogelklou syftar på 
de reformer som kvinnorörelsen vill införa, där bland annat kvinnlig rösträtt ingår.  
 
Sammanfattning: Wahlström visar med sin artikel att det inte är någon ny företeelse att kvinnor, 
trots föreställningar om motsatsen, klarar av ansvarsfulla och komplicerade uppgifter. Hon drar 
paralleller mellan klosterverksamheten och de industrier som existerade i Wahlströms samtid och 
menar att styrningen för dessa två inte var så olika varandra. I båda fallen medföljde ett stort 
organisatoriskt ansvar inom många skilda områden, och styrning över ett stort antal anställda av 
olika grad. Hon drar även paralleller mellan den indignation som dåtida munkar kände inför att 
ha kvinnliga överordnade och den indignation som ett antal manliga läroverkslärare känt inför att 
ha kvinnlig överordnade i form av kvinnliga rektorer. I båda fallen betonar Wahlström att 
motviljan mot dessa kvinnliga överordnade var obefogad då den bottnade i en indignation över 
att det stred mot normen snarare än att dessa kvinnor inte var kompetenta nog. 
 
Greger svarar i sin artikel på ett antal argument mot kvinnlig emancipation där hon bland annat 
påpekar att en kvinnlig acceptans för sin ställning inte ledde till något förbättrande av de 
livsvillkor de levt under. Av motståndare till kvinnlig emancipation har dessutom kvinnorörelsen 
förminskats och reducerats till en ekonomisk fråga vilket Greger i artikeln starkt motsätter sig. 
Vad gäller äktenskapet motsätter sig Greger att det skulle vara en försörjningsfråga och menar att 
det handlar om makt, och att ett manligt överordnande inte medfört annat än olyckliga äktenskap. 
Uppfattningen om att en ny tid är på intågande och att man lämna någonting annat bakom sig 
framgår i en artikel författade av Fogelklou där hon förespråkar nya kvinnliga insatser och 
utökade rättigheter för kvinnor. 
 

                                                
62 Nationalencyklopedin, Emilia Fogelklou, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emilia-fogelklou, 
[hämtad 2015-05-24] 
63 Fogelklou, Emilia (1917), ”Gudshistoria i kvinnovärlden”, i Hertha nr 10, s. 187. 
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6.2	  Krig	  och	  fred	  

Användandet av krig och fred återfinns i ett antal artiklar som det nedan kommer redogöras för. 
Emilia Fogelklou, som nämns ovan och som var engagerad ibland annat fredsrörelsen är en 
kvinna som argumenterar utifrån att kvinnan till sin natur skulle vara av en fredligare karaktär än 
män. I ”Snarare – något mer” där Fogelklou genom att lyfta fram också den kvinnliga sidan hos 
Gud och talar om Gud som en moder möjliggör en gudsriktad kritik mot det brinnande kriget 
genom att lyfta fram den sorg Gud måste känna inför att människorna dödade varandra under 
krig: 

 
[…]Ja, och så kanske till sist likväl också något annat, just här i vårt protestantiska 
land, där människorna ständigt tala om Gud som ett mansideal! Vi veta ju inifrån, att 
trons gudsväsen icke endast är människobarnens far utan deras mor också, en mor, 
som kanske nu genom vånda och ve, genom sorgen över oss dåraktiga barn, vill föda 
oss fram till en ny mänsklighet genom nöden.64 

 
Intressant är att Gud känner sorgen i form av moder genom att den aspekten explicit lyfts fram. 
Citatet kan också tolkas som att Gud genom kriget vill föra in människorna i en ny tid, att kriget 
skulle vara ett nödvändigt ont, men med tanke på Fogelklous bakgrund som engagerad i 
fredsrörelsen så verkar det otänkbart. Att det är kriget som hänsyftas till med den sista meningen 
är en tolkning jag gör, dels genom att kriget i andra artiklar lyfts fram som en orsak till de 
förändringar och den förändrade samhällsordning som inletts men också på grund av att citatet 
följs av ett nytt stycke som behandlar det militära: 
 

Där finns en annan bana än den prästerliga, som kvinnor aldrig själva krävt att få 
insteg på, den militära. Om det erbjödes oss att beträda den under någon period av 
soldatbrist, då skulle väl knappast någon svara ja – så stridande vore konsekvenserna 
mot vårt väsens innersta: att giva liv.65 
 

Kvinnors möjlighet till barnafödande, förmågan att ge liv, förknippas i citatet med en viss 
kvinnlig natur, där ett sådant stridande som krig innebär skulle gå på tvärs mot kvinnors natur. 
Det öppnar för en tolkning om en föreställning om att kvinnor, genom just sin förmåga att föda 
barn, skulle vara fredligare och inte välja att kriga. I en artikel publicerad senare samma år 
framställer Fogelklou kriget som en direkt legitimerande anledning till kvinnors inträde i 
beslutsfattandet, som den kvinnliga rösträtten skulle innebära: 
 

Det är inte livets leende ängel med glans om vingarna, som nu bär kvinnornas bud 
om deras samhälleliga kall såsom en historisk nödvändighet – en fruktansvärt 
allvarsam dödens ängel är det, med blodstänk på fjäderskruden, en ängel, som farit 
genom världens riken och som nu på ett sällsamt spörjande och uppfordrande sätt 
blickar in i kvinnors hjärtan och själar.66 

 

                                                
64 Fogelklou, Emilia (1917), ”Snarare – något mer”, i Hertha nr 1, s. 2. 
65 Ibid. s. 2. 
66 Fogelklou, Emilia (1917), ”Gudshistoria i kvinnovärlden”, i Hertha nr 10, s. 187. 
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Dödens ängel med blodstänkt fjäderskrud är en tydlig metafor för det pågående kriget, en metafor 
som motiverar ett inkluderande av kvinnan och antyds vara en orsak till att denna önskan om 
medbestämmande väckts hos kvinnor. 
 
I artikeln av Greger som också nämns ovan kommenterar hon de argument och resonemang som 
hörts från motståndarna, såväl kvinnliga som manliga, till kvinnlig rösträtt. Så här kommenterar 
hon det resonemang som en del motståndare till kvinnlig rösträtt fört: 
 

När klavbindande länkar slutligen genomfilats eller hålla på att brista, skulle 
kvinnorna då, på grund av krigsfasan och de förvecklingar som följa i krigets spår, 
handlöst kasta i skräpvrån alla krav, som i någon mån ge uttryck för 
kvinnorörelsens långa kamp?67 

 
Det framgår att kriget används som en förevändning för att motivera varför kvinnor skulle 
avbryta sin strävan efter frihet. Det framgår med tydlighet att Greger är av motsatt ståndpunkt 
och inte tycker att kriget och dess konsekvenser alls är en anledning till att ta en paus eller helt 
avsluta den kamp de fört sedan länge. Snarare, menar Greger, har mål som detta ännu högre 
värde i och med kriget och de konsekvenser som följt i dess kölvatten: 
 

Hägrande mål, som hade värde före kriget, ha i vissa fall ännu högre värde nu, 
sedan händelsekedjan rullats upp på aldrig anat sätt.68 

 
Ytterligare en artikel som tar upp krigets konsekvenser för kvinnan fast ur ett annat perspektiv än 
ovannämnda är ”Krigets Grotte och kvinnorna” skriven av M. Anholm69. I artikeln betonas att 
kvinnor i och med kriget och dess konsekvenser fått bära en ytterst tung börda, och speciellt i 
Tyskland, dit artikelns fokus är riktad. I artikeln framgår det att kvinnor i Tyskland innan kriget, 
sysselsattes med lättare hjälparbeten inom metallindustrin och att de, medan kriget fortskred och 
allt fler män fick rycka ut i kriget, fick ersätta männen och utföra deras arbete. Detta trots vad 
man tidigare ansett om kvinnor och den sortens industriarbete: 
 

De betänkligheter man förut närt med hänsyn till kvinnors krafter, hälsa och 
arbetsduglighet fingo vika för nödens tryck. Även det stående argumentet mot 
hennes inträngande på nya arbetsområden – hänsynen till släktet – hördes ej mera 
av. Nu både k u n d e ooch[sic!] s k u l l e det s.k. svaga könet bära samma 
arbetsbörda som mannen. Nu var hon välkommen överallt, där det fanns en plats att 
fylla.70 

 
När behovet av arbetskraft pockade på så plockades kvinnorna in trots att man tidigare 
argumenterat för att dessa arbeten skulle vara förbehållna män med tanke på kvinnliga 
egenskaper och fysik. Till och med deras uppgift att föda och uppfostra barn; ”hänsynen till 
släktskapet” var ett argument som tystnade i takt med att behovet av arbetskraft ökade. Det ökade 
                                                
67 Greger, Metta (1917), ”Quand meme”. i Hertha nr 5 1917, s. 89. 
68 Ibid. s. 89. 
69 M. Anholm återfinns inte i förteckningar eller liknande, men kan vara Maria Anholm som skrivit 
Fabriksarbeterskan: vad kan göras till hennes skydd och höjande i socialt och etniskt hänseende? (1904) och vars 
ämne stämmer överens med artikeln som används i undersökningen. 
70 Anholm, M. (1918), ”Krigets Grotte och kvinnorna” i Hertha nr 18, s. 285. 
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arbetskraftsbehovet som kriget medförde ledde till att Tyskland, som Anholm beskriver, tidigare 
varit ett föregångsland när det gällde yrkeslagar och skyddslagar för kvinnor och barn, nu 
kringgick dessa: 
 

Arbetstiden kan efter behov utsträckas, söndags-, ja, nattarbete är tillåtet. T. o. m. 
rätten till vissa veckors vila efter barnsbörden kan kringskäras. Ännu för några år 
sedan ansågs det nedbrytande för en kvinnas hälsa, om hon stod en del av natten vid 
sättarekasten. Nu betraktas hon utan vidare stark nog att natten igenom hantera 
centnertunga artilleripjäser.71 

 
Anholms artikel visar främst på hur kriget lett till konsekvenser för tyska kvinnors arbetsmiljö 
och visar på hur kvinnor tidigare hållits undan från arbetsplatser med hjälp av argument baserade 
på deras bristande fysik och egenskaper.  
 
Sammanfattning: I de fall som motståndare till utökade kvinnliga rättigheter använde kriget och 
dess konsekvenser som argument för att kvinnokraven skulle avstanna kan man se att argumentet 
vänds på och används i motsatt riktning. Det används då som motiv till varför kvinnor ska få 
utökade rättigheter då de också drabbas av krigets konsekvenser. Som Fogelklous exempel visar 
så förekom det att kvinnor beskrevs som av en fredligare natur, att de inte skulle ställa upp på 
militärtjänst då det skulle gå på tvärs mot deras livgivande egenskaper. Anholm tar specifikt upp 
vilka konsekvenser kriget fått för exempelvis Tysklands kvinnor, med bland annat försämrade 
arbetsvillkor. 

6.3	  Moderskap	  
Kvinnan och moderskapet är ett relativt vanligt tema som förekommer i flertalet de artiklar som 
står i fokus för undersökningen där kopplingen framträder med olika tydlighet. 
 
Fogelklou är en av dem som använder moderskapet i framställningen av kvinnan i sina artiklar. I 
artikeln ”Snarare–något mer” pläderar Fogelklou för att kvinnor ska inkluderas i den kyrkliga 
världen genom att prästerliga ämbeten ska öppnas också för dem. Inte nog med att Fogelklou är 
säker på att många kvinnor, under förutsättning att de betalades en skälig lön, en bisats som för 
övrigt avslöjar hur kvinnlig arbetskraft inte sällan betalades sämre än manlig, skulle visa intresse 
för dessa ämbeten. Kvinnorna skulle tillföra något nytt och inte enbart repetera, vilket man får 
anta att Fogelklou menade att män på dessa poster gjorde: 

 
Hon skulle frågat dem om livet, om inte kyrkan själv, i denna väntans tid, av deras 
kvinnomänsklighet fordrade något mera, eller kanske rättare något annat, än att helt 
enkelt fortsätta repetera.72 

 
Kvinnorna skulle tillföra något som saknades i den kyrkliga världen och inte bara fortsätta på 
den redan upptrampade stigen som ett fortsatt repeterande innebär och detta möjliga tillförande 
som kvinnor skulle stå för antyder att kvinnorna hade något som inte män hade. Om detta skulle 
vara något inneboendes kvinnligt eller något förvärvat genom erfarenhet står dock oklart. Vidare 

                                                
71 Ibid. s. 286. 
72 Fogelklou, Emilia (1917), ”Snarare – något mer”, i Hertha nr 1, s.1. 
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så liknar Fogelklou arbetar-, kvinno- och fredsrörelserna vid renässansens inbrytande under den 
sena medeltiden. Av dessa tre menar hon att kvinnorna har ett annat ansvar än de övriga två 
rörelserna.73  
 
Förutom att lyfta fram den vinst som kvinnorna skulle innebära för kyrklig verksamhet tar 
Fogelklou upp den ensidiga framställningen av gudsväsendet som en fader. Fogelklou kritiserar 
och hyser en förhoppning om förändring gällande hur man i Sverige under den här tiden enbart 
talar om Gud från en sida där fadersaspekten belyses: 
 

[…]Ja, och så kanske till sist likväl också något annat, just här i vårt protestantiska 
land, där människorna ständigt tala om Gud som ett mansideal! Vi veta ju inifrån, att 
trons gudsväsen icke endast är människobarnens far utan deras mor också, en mor, 
som kanske nu genom vånda och ve, genom sorgen över oss dåraktiga barn, vill föda 
oss fram till en ny mänsklighet genom nöden.74 

 
Genom att påpeka att Gud är mänsklighetens fader och moder och därmed framhäva att Gud har 
en såväl manlig som kvinnlig sida ges Fogelklou möjlighet att argumentera för en mer 
framträdande och representerande roll för kvinnor inom den kyrkliga sfären. Vad gäller kvinnors 
moderliga egenskaper är Fogelklou relativt sparsam med sådana anspelningar i artikeln. Detta 
citat återfinns dock i denna artikel: 
 

Där finns en annan bana än den prästerliga, som kvinnor aldrig själva krävt att få 
insteg på, den militära. Om det erbjödes oss att beträda den under någon period av 
soldatbrist, då skulle väl knappast någon svara ja – så stridande vore konsekvenserna 
mot vårt väsens innersta: att giva liv.75 
 

Kvinnors möjlighet till barnafödande förknippas i citatet med en viss kvinnlig natur, där ett 
sådant stridande som krig innebär skulle gå på tvärs mot kvinnors natur. Det öppnar för en 
tolkning om en föreställning om att kvinnor, genom sin förmåga att föda barn, skulle vara 
fredligare och inte välja att kriga. Det förekommer i övrigt inga modersargument i den mening 
att begreppet moder används om kvinnan, men hennes moderliga egenskaper lyfts ändå fram 
som något som särskiljer henne från mannen i och med föreställningen om att kvinnan skulle 
avvisa all form av militärtjänst till följd av att hon kan föda barn. Som det framställs i artikeln så 
går det att utläsa en framställning av kvinnan som något annat än mannen i och med att hon 
skulle kunna tillföra något nytt inom kyrkoverksamheten. Om det grundar sig i en föreställning 
om kvinnan som något väsensskilt från mannen eller en anspelning på att kvinnliga erfarenheter 
helt enkelt skiljer såg från manliga framgår inte. Fogelklou är dock tydligare i en artikel 
publicerad senare samma år vad gäller kvinnan och hennes moderliga egenskaper och vad som 
med det avses. Precis som i föregående artikel betonar Fogelklou Guds faderliga och moderliga 
sida: 
 

Ty Gud, Livets Fader är också Livets Moder, som kräver kvinnogärning såväl som 
mannadåd ej blott inom natur- och hemvärldens hägn, utan också i historiens och 

                                                
73 Ibid. s. 2. 
74 Ibid. s. 2. 
75 Ibid. s. 2. 
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samfundslivets hägn.76 
 

Genom att belysa Guds manliga och kvinnliga sida motiverar hon att både män och kvinnor ska 
vara delaktiga i samhället och att kvinnorna inte ska begränsas genom att hänvisas eller själva 
avgränsa sig till att befinna sig enbart inom den privata sfären. Kvinnors sfär behöver utvidgas är 
andemeningen. I denna artikel lyfts moderligheten särskilt fram hos kvinnor på ett sätt som inte 
gick att se i Fogelklous tidigare artikel. Det går också att se att kvinnans moderlighet explicit 
uttrycks i en form av kompletterande termer, där kvinnor föreställs motsätta sig reproduktion för 
fortsatt krigsföring: 
 

På denna punkt ligger en oerhörd fara för vårt släktes nedsjunkande till ett primitivt, 
nej värre än så, ett mekaniserat naturtillstånd, om icke k v i n n or n a just här stå 
som självständiga väsen, vilka till gagn för det hela mäkta ingjuta i samhället en 
fördjupad moderlighetsuppfattning, som å sin sida förutsätter och framhjälper det fa 
d e r s a n s v a r, som världen i stort sett alldeles för länge varit i saknad av. Hela 
släktet ropar efter att kvinnorna på just denna punkt låta sitt modersmedvetande 
komma till uttryck […]77 

 
Kvinnans moderskap, både genom förmågan att föda barn och genom föräldraskap lyfts fram 
och så även hennes kapacitet då Fogelklou tar upp att kvinnor ersatt män på många vitt skilda 
arbeten och arbetsplatser då männen ryckt ut i kriget. Kvinnor är en del av mänskligheten precis 
som män, och genom att Gud genom sin roll som fader såväl som moder så motiverar Fogelklou 
ett kvinnligt medbestämmande. I ytterligare en artikel av Fogelklou behandlas den oändliga 
väntan som utstås på flera plan. Inledningsvis beskriver Fogelklou den trötthet som kommer över 
henne i väntan på rösträtten och fortsättningsvis för hon ett argumenterande resonemang kring 
vikten av kvinnlig rösträtt.  
 

Och jag tror det är det sista, som nu historien på ett alldeles särskilt sätt vill av oss 
kvinnor; det är detta historiens krav som medborgarrätten är en symbol för. Den är 
snarare det nödgande tecknet på ett heligt arbetslöfte från vår sida än någon slags 
belöning eller gåva åt oss.78 

 
Fogelklou betonar det faktum att rösträtten inte enbart skulle handla om något slags 
jämlikhetsideal, utan att det handlar om ett tillvaratagande av det som kvinnorna kan tillföra, inte 
bara som kvinnor, utan också som människor. Det finns arbete att utföra och kvinnorna är mer än 
villiga att hjälpa till, om de bara får: 
 

Vi ha så ofta blivit undanmotade. Vi ha kommit med hjärtan, hjärnor eller armar, och 
man har alltid visat oss vår begränsning, eller rättare sagt icke vår, aldrig den 
individuella, utan begränsning hos ett enda underligt, abstrakt och obestämt väsen med 
mycket bestämd artikel på slutet, den så kallade Kvinnan.79 

 
I ovanstående stycke beskriver Fogelklou kvinnors villighet att hjälpa till och att den hjälpen inte 

                                                
76 Fogelklou, Emilia (1917), ”Gudshistoria i kvinnovärlden”, i Hertha nr 10, s.188. 
77 Ibid. s. 189. 
78 Fogelklou, Emilia (1918), ”Icke i trötthetens tecken” i Hertha nr 6, s. 82. 
79 Fogelklou, Emilia (1918), s. 82. 
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tagits emot på grund av antaganden om vad kvinnor generellt sätt klarar av eller inte borde klara 
av. Kvinnor som erbjudit sin hjälp har blivit avvisade utan att det själva fått visa vad de är 
kapabla till. I stället har de avvisats på grund av slutsatser dragna på antaganden och 
föreställningar om kvinnor. Kvinnor har också betraktats som grupp snarare än individer betonar 
Fogelklou och fortsätter resonemanget på följande vis: 
 

Medborgerligt arbete har, så vitt jag vet, i praktiken icke utförts av Mannen, utan av 
många varandra sinsemellan mycket olika män, som utfört var sin individuell gärning i 
samhället, och just så kommer det att bli också med oss kvinnor. Ty inte heller vi äro 
atomer av en och samma oändligt delbara massa, om vars beskaffenhet man på förhand 
kan ha sin bestämda mening.80 

 
Fogelklou påtalar det faktum att män i större utsträckning har setts och ses som individer och att 
det är så man också behöver se på kvinnor. Vidare så använder inte Fogelklou några 
moderlighetsargument i denna artikel, inte heller hävdar hon att kvinnorna kan tillföra något extra 
på grund av några universellt kvinnliga egenskaper. I stället ligger hennes betoning på varje 
människas individuella egenskaper och att såväl kvinnor som män har något att tillföra. I artikeln 
betonas att hon varken talar å någons vägnar utan ser till det arbete som ligger framför dem: 
 

[…]så talar jag inte å ”kvinnans” vägnar, lika litet som å ”mannens”; jag talar å det 
krävda g ö r o m å l e t s vägnar och vädjar till en och var att kämpa igenom sin trötthet 
och på nytt göra sig redo för uthålligt arbete.81 

 
Alice Murén82, som skrivit artikeln ”Några ord i kvinnofrågan” redogör där för sin ställning och 
ger tydligt svar mot de argument och påståenden som hon fått höra mot kvinnors utökade 
rättigheter. Murén försvarar kvinnosaksrörelsen ur flera aspekter och berör såväl föreställningen 
om kvinnan som moder och maka och varför dessa roller för kvinnan inte är nog, som 
inställningar till mäns kommentarer gentemot kvinnosakskvinnor. Murén menar att en av tidens 
högaktuella frågor handlar om kvinnans samhällsställning och den politiska rösträtten vilket 
föranleder att hon skriver berörda artikel där hon ämnar inrikta sig mot  
 

[…]den allmänna uppfattningen av kvinnan som maka och mor, som hemmets 
trogna vårdarinna, som här särskilt skall beröras för att visa, att hennes verksamhet 
i dessa avseenden från forna tider tills nu varit allt annat än aktad.83 

 
Som bakgrund till hennes ämnesval ligger bland annat att man inte sällan kunde höra, från både 
kvinnor och män, att gifta kvinnor inte alls var i behov av rösträtt då dessa redan innehade en 
aktad ställning samt inte behövde ”blanda sig i politiska angelägenheter”.84 Så här formulerar sig 
Murén om kvinnans verksamhetsområde: 

 
Det är först sedan kvinnan börjat sin verksamhet utom hemmet och visat sig äga 

                                                
80 Ibid. s. 82. 
81 Ibid. s. 82. 
82 Murén återfinns inte i någon förteckning eller liknande. 
83 Murén, Alice (1917), ”Några ord i kvinnofrågan”, i Hertha nr 13, s. 240. 
84 Murén, Alice (1917), s. 240. 
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förmåga att uppfylla plikter på andra områden till samhällets tjänst än inom hemmet, 
som hon såväl av lagen som av den allmänna samhällsandan åtnjutit större aktning 
som människa och fri personlighet.85 
 

Att Murén skriver ”visat sig äga förmåga” antyder att det innan fanns en föreställning om att 
kvinnan inte kunde uppfylla en viss plikt i något avseende, ett antagande som någon gång gjorts 
och som sedan vidmakthållits. Ett vidgat verksamhetsområde är vad Murén framhåller som 
anledning till en större visad aktning, och att det inte är något som automatiskt infaller för att en 
kvinna ingår äktenskap. Det faktum att kvinnor kan motsätta sig sina egen frigörelse och vända sig 
emot de män som kämpar för att kvinnor ska få rösträtt menar Murén är tragikomiskt. Den respekt 
som skulle medfölja vid att ingå ett äktenskap är inte tillräckligt för att väga upp avsaknaden av 
mänskliga rättigheter: 

 
För en kvinna, som ej tänker vidare djupt, kan nog den gifta kvinnans ställning 
förefalla aktad och ärad, då man t.ex. fäster sig vid den ridderlighet och artighet, 
som visas i synnerhet den gifta kvinnan i sällskapslivet o.s.v. Men detta är i sanning 
ett klent surrogat för mänskliga fri- och rättigheter.86  

 
Att vara aktad och ärad i den bemärkelsen menar hon är en otillräcklig ersättning. Artikeln 
fortsätter med att hon frågar sig hur aktat moderskapet egentligen är och kommenterar att det är 
tydligt att moderskapet i sig inte är vad som aktas med tanke på: 
 

[…]hur ogifta mödrar behandlas i vårt s.k. ”civiliserade” samhälle och vilken hård 
dom, åtföljd av det största förakt, deras moderskap ådrager dem.87 241 

 
Det är alltså uppenbarligen inte moderskapet i sig som erhåller en aktad ställning utan enbart det 
moderskap som sker inom vissa uppställda ramar. Men inte ens i den mån moderskapet faktiskt 
är aktat är det tillräckligt. Ett erkännande att vara människa, som dessa mänskliga fri- och 
rättigheter skulle innebära, menar Murén är en högre sak ”än att vara maka och mor”. Ett sådant 
erkännande kommer dessutom alla till del, menar hon, och inte de lyckliga som erhållit 
moderskapet inom äktenskapets heliga ram. Historiskt sett så menar Murén att det blir tydligt att 
så länge kvinnans uppgift avgränsats till att omfatta hemmet och att vara någons hustru och mor 
så har hon inte fått samma erkännande som människa som mannen erhållit genom att han ansetts 
som förnuftigt tänkande. Det har i förlängningen inneburit inskränkning i hennes frihet och 
rättigheter.88 Sedan framhåller Murén det paradoxala i att kvinnans roll i hemmet å ena sida 
förespråkas som den viktigaste uppgift hon kan ha, medan detta förespråkande å andra sidan, då 
kvinnan är ensamstående med många barn som kräver mat och husrum, plötsligt tystnar. Då ska 
hon tvärt ut och skaffa sig ett arbete för att ”[…] uppfylla mannens tidigare åligganden, då hon 
har försörjningsplikt.”89  
 
Sammanfattning: Fogelklou menar att kvinnor skulle kunna tillföra något annat än ett enkelt 
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88 Ibid. s. 241. 
89 Ibid. s. 243. 
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repeterande där det inte framgår varför just kvinnor skulle det. Genomgående för hennes artikel 
är hennes betoning på att Gud också har moderssida och att Gud oftast ses fader, vilket hon 
hoppas ska förändras. Genom att betona dessa två sidor hos gudsväsendet ges hon möjlighet att 
argumentera för ett större kvinnligt deltagande i samhället och i samhällsbyggandet. Fogelklau 
lyfter dessutom kvinnors moderskap eller modersmedvetna som hon själv uttrycker det som 
något som behöver tas tillvara och som har en nytta som motiverar ett kvinnligt 
medbestämmande. Det framgår att kvinnor oftare bedöms som grupp än som individ, vilket inte 
sker i samma utsträckning gällande män. Hon förespråkar att man ska se till varje människa vad 
den kan tillföra i stället för att dra generella slutsatser. Det faktum att kvinnan reduceras till 
enbart sitt moderskap är inte tillräckligt då kvinnans roll borde vara större än så, menar Murén, 
det är framförallt inte tillräckligt när det så tydligt framgår att inte alla former av ingångna 
moderskap respekteras utan enbart dem som skett inom äktenskap. 

7. Resultat,	  diskussion	  och	  slutsatser	  
Att historiska skeenden, företeelser som krig och fred, och begrepp som moderskapet kunde 
användas på olika sätt framgår tydligt i undersökningen. Nedan kommer resultatet som framgår i 
undersökningen diskuteras och kopplas till den tidigare forskningen och de slutsatser som kan 
dras återges.  
 
Vad gäller historiska skeenden och historiebruk överlag och hur de används i framställningen av 
kvinnan, framgår det att historia används för att lyfta fram det faktum att en ogrundad 
föreställning om kvinnor som existerade i samtiden inte var en isolerad händelse, utan snarare 
något genomgående. Historiska paralleller dras för att visa att det inte är något nytt att män 
motsätter sig kvinnliga överordnade. Men Wahlström visar att denna motsättning inte grundar sig 
i något annat än föreställningar om kvinnors och mäns maktpositioner snarare än kompetens. 
Genom att använda sig av historien framställer Wahlström kvinnan som både kompetent och 
arbetsam och visar på att kvinnor klarat av avancerade och ansvarsfull positioner. Wahlströms 
artikel ger ett exempel på historiebruk som verkar identitetsskapande i och med att hon lyfter 
fram de skiftande förutsättningar kvinnan haft genom tiderna och att hon klarat sig bra trots sina 
förutsättningar som kanske inte alltid varit optimala. Det går också att tolka Wahlströms 
historiebruk som en hänvisning till historien som ger möjlighet att förändra könsrelationen på en 
politisk nivå, en strategi gällande historiebruk som Tornbjer tar upp. Genom att hänvisa till 
klostrens kvinnor som med skicklighet och god kapacitet kunde styra över de stora ägor och 
undersåtar som de förfogade över, kan samma duglighet och dolda kapacitet appliceras på de 
samtida kvinnorna vilket ger möjlighet att argumentera för utökade kvinnliga rättigheter. Den 
begränsning som existerade inom det dåtida verksamhetsområde som klosterväsendet utgjorde 
betonas grunda sig i resornas farlighet och inte i kvinnors inneboende fysiska eller psykiska 
kapacitet.  
 
I Metta Gregers artikel återfinns också exempel på historiebruk där hon bland annat tar upp 
äktenskapsfrågan och hur man inte ens i finare familjer kunnat återfinna sant lyckliga äktenskap. 
Hennes historiebruk sträcker sig inte så långt tillbaka som Wahlströms men eftersom personerna 
hon refererar till båda är bortgångna vi artikelns publicerande står det klart att det handlar om 
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något längre tillbaka i tiden. De olyckliga äktenskapen som Bremer och Silfverstolpe stöter på 
härleder Greger till en manlig överordning. Greger förespråkar utvidgade rättigheter för kvinnor 
för att på så sätt uppnå jämlikare relationer mellan parterna i äktenskapet. Också det är ett 
exempel på hur historia kunde användas för att, som Tornbjer tar upp, få igång diskussioner kring 
samtida könsrelationer. Med tanke på att Greger hyser en förhoppning om att kvinnor med större 
frihet ska kunna fördjupa sina karaktärer ger hon en bild av kvinnan som en varelse som inte 
tillåts uppnå sin maximala kapacitet, och att hon på något sätt hålls kvar i ett olyckligt tillstånd på 
grund av det och på grund av att mannen ständigt är henne överordnad. 
 
I bakgrundsavsnittet och i forskningsläget anges det att det pågick omvälvande förändringar på 
samhällelig och politisk nivå under den här tidsperioden, vilket också framgår i artiklar i Hertha. 
Fogelklou menar i en av sina artiklar att en tidsålder håller på att sjunka undan vilket explicit 
avslöjar hur tydligt man kände av de förändringar som pågick. Den nya tid som inträder menar 
hon kräver insatser som inte tidigare krävts av kvinnor. Förändringarna som samhället genomgår 
beskrivs som oåterkalleliga och att det inte går att gå tillbaka till det som en gång var utan att man 
behöver anpassa sig till de krav som den nya tiden kräver. Med tanke på att det i bakgrunden 
beskrivs att motståndarna till kvinnlig emancipation lyfte kvinnors omognad som anledning till 
att deras rättigheter inte skulle utökas, kan man tolka det som att Fogelklou går i svaromål mot 
detta resonemang. Fogelklou hävdar att tiden kräver kvinnors insatser och att de traditionella 
sysslor som kvinnor hänvisats till inte är nog för dem i dessa nya tider. Frågeställningen som 
denna del av undersökningen ämnar besvara lyder: hur ser historiebruket ut i framställningen av 
kvinnan? Svaret på den frågan är att historia användes dels genom att lyfta fram kvinnors 
kompetens och att ett manligt motstånd mot kvinnliga överordnade inte är någon ny företeelse, 
och att den inte heller bottnade i någon annat än just föreställningar om kvinnlig och manlig 
maktordning. Genom att ge exempel på hur nunnor styrde de stora anläggningar som klostren 
gjorde och dra paralleller till de med Wahlström samtida industrierna, ges Wahlström möjlighet 
att implicera också de samtida kvinnors potentiella kompetens och kapacitet. Avsnittet visar 
också att historia användes identitetsskapande och att upplevelsen av att en ny tid var på 
intågande användes för att motivera kvinnors utvidgade rättigheter då det krävdes nya insatser av 
dem. Det går också att se att historiebruket var av ideologisk karaktär då det, som Tornbjer tar 
upp, används för att uppvärdera kvinnor som grupp och för att legitimera samhälleliga 
förändringar i förmån för kvinnor. 

 
Den andra frågeställningen lyder: hur kan man se att krig och fred används i framställningen av 
kvinnan? Fogelklou argumenterar utifrån att kvinnor skulle vara av en fredligare karaktär än män, 
dock så framgår denna föreställning i olika tydlig grad. Denna typ av argumentation stämmer 
överens med Rönnbäck och de strategier kvinnorörelsen använde sig av. Precis som Rönnbäck 
påtalar, att kvinnan framställs som fredligare än män, framgår detta i Fogelklous artiklar. I en av 
hennes artiklar där hon förordar att kvinnor ska tas upp i större utsträckning i den kyrkliga 
verksamheten så hävdar hon att kvinnor bestämt skulle tacka nej till ett erbjudande om insteg på 
den militära banan då det skulle strida mot hennes innersta väsen, sin förmåga att föda barn. 
Därav kan en föreställning om kvinnan som fredligare och dessutom väsensskild från mannen 
uttydas, även om det inte uttrycks explicit. I en annan artikel författade av Fogelklou lyfter hon 
kriget som en direkt anledning till ett större samhälleligt inkluderande av kvinnan. Också det 
stämmer överens med Rönnbäck och hur kriget används för att motivera ett kvinnligt tillträde till 
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politiken. I en artikel författad av Greger vänder hon sig mot det resonemang som en del 
rösträttsmotståndare för där kriget användes som en förevändning till varför kvinnor skulle 
avbryta sin kamp för utökade rättigheter. Greger menar istället att kriget snarare är ytterligare en 
anledning att kämpa för utökade rättigheter med tanke på de konsekvenser som följt i krigets 
kölvatten. I artikeln skriven av Anholm, påvisas de konsekvenser som kriget lett till för kvinnors 
del i Tyskland, med koncentration på de arbeten och arbetsvillkor som omfattade kvinnor.  
Artikeln visar hur föreställningar om kvinnor och kraven på dem kan förändras i och med 
ändrade förutsättningar som krig i det har fallet utgjorde. På grund av kriget och de inkallade 
männen fick kvinnor ersätta deras platser inom yrken och arbetsplatser som inte alls ansetts passa 
kvinnor tidigare och åsikter om kvinnans uppgift att föda och uppfostra barn tystnade i takt med 
det ökade arbetskraftsbehovet.  
 
Den tidsperiod som valts ut för undersökning medför att artiklar i Hertha inte oväntat präglas av 
teman som krig och fred. Dels går det att urskilja ett användande av dem för att framställa 
kvinnor särskiljande från män, dels används dem för att motivera kvinnors utökade rättigheter. 
Det går också se att krigets konsekvenser använda för lyfta fram att kvinnors förändrade 
arbetsvillkor tydligt visar att kvinnor är kapabla till mer än vad som tidigare ansetts. Rönnbäck 
menar att kvinnorörelsen använde sig av resonemang kring krig och fred och att de hade en 
tendens att bekräfta föreställningar kring manligt och kvinnligt. Också i denna undersökning 
återfinns detta i vissa avsnitt genom att kvinnan beskrivs som av naturen fredligare i och med 
hennes förmåga att föda barn. Genom detta framställs kvinnan som väsensskild från mannen. I 
likhet med det som Rönnbäck lyfter fram att en taktik för att berättiga kvinnors utökade 
rättigheter, var att påtala att kvinnor likväl som män drabbades hårt av krigets konsekvenser, 
återfinns det också i artiklarna som förekommer i denna undersökning. 
 
Slutligen lyder den sista frågeställningen som följer: hur kan man se att moderskapet används i 
framställningen av kvinnan? I den tidigare forskningen lyfts det fram att moderligheten kunde 
användas på olika sätt och det finns en andlig dimension och en biologisk dimension där Hatje 
kategoriserar den förra som en kvinnlig syn och den senare som en manlig strategi i att förhålla 
sig till moderskapet. Framställningen av kvinnan genom moderskapet och moderlighet används 
på flera olika sätt i artiklar publicerad i Hertha under de här två åren.  
 
Fogelklou använder sig främst av moderskapet då hon vill proklamera för en större delaktighet 
för kvinnor då hon exempelvis påtalar att Gud har en kvinnlig såväl som en manlig sida och är 
både människans fader och moder. Fogelklou har förvisso ett resonemang kring att kvinnor är 
någonting annat än män i form av två saker, dels menar hon att kvinnor skulle tillföra något nytt i 
kyrkliga sammanhang, dels att de skulle vara fredligare på grund av sin förmåga att föda barn. 
Vidare så använder Fogelklau gärna Gud för att motivera varför kvinnan borde få utökade 
rättigheter genom att betona att det finns två sidor av myntet som Gud får utgöra, med en 
faderssida och en moderssida. I Fogelklous artiklar varierar det i vilken grad hon använder 
moderskap i framställningen av kvinnan. Kopplas Fogelklous framställning av kvinnan utifrån 
moderskapet till den tidigare forskningen så går det att se att hennes framställning lutar mot det 
andliga moderskapet, vilket enligt Hatje var vanligt för kvinnor. I en av artiklarna antyds det 
enbart i form av att kvinnor skulle kunna tillföra något annat än män, vilket inte vidare förklaras, 
och att kvinnans möjlighet att föda barn skulle innebära att hon är av en fredligare natur. I en 
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annan artikel vänder sig Fogelklou mot att kvinnor oftare bedöms kollektivt och att enskilda 
kvinnor inte får visa vad det går för. De avfärdas på grund av generella antaganden om kvinnor 
medan männen i stället bedöms individuellt. Detta menar hon hindrar kvinnor som vill vara med 
och bidra med såväl ”hjärtan, hjärnor eller armar”90 och hon framställer kvinnan och kvinnor som 
villiga att ta itu med det arbete som de nu står inför. I övrigt är Fogelklou relativt sparsam i att 
framställa kvinnan utifrån moderskapet. Hennes betoning ligger i stället på varje människas 
individuella förmåga. Alice Murén, i sin tur, vänder sig emot den biologiska synen på kvinnan 
som enligt Hatje kännetecknades av att kvinnans viktigaste uppdrag var att ingå äktenskap och 
föda barn. Murén menar att detta inte alls är nog och att den upplevda aktning som en del gifta 
kvinnor känner inte väger upp avsaknaden av mänskliga fri- och rättigheter. I Muréns artikel 
framställs kvinnan som något mer än maka och mor. Reduceringen av kvinnan till enbart maka 
och mor är vad som i förlängningen lett till den inskränkning som kvinnor i samtiden upplever. 
Också det stämmer överens med vad Hatje framhåller gällande rösträttskvinnors förhållningsätt 
gentemot detta. 
 
Resultatet som går att utläsa här är att moderskap och moderlighet inte används i framställningen 
av kvinnan och i den mån det görs så är det i form av det andliga moderskapet. I och med det 
används moderskapet för att ge kvinnor generella egenskaper som följer med deras förmåga att 
föda barn snarare än att det följer med ett faktiskt moderskap. Hatje menar att det andliga 
moderskapet och moderligheten ansågs kunna bli en kraftfull samhällsförändrande kraft om den 
tilläts genomsyra samhället, vilket är en föreställning som kan utläsas i denna undersökning. 
Utifrån ett likhet- och särartsperspektiv så kan man se att argument från båda perspektiven 
återfinns i materialet vilket bekräftar det som framkommer i den tidigare forskningen och 
Dahlerup. Kvinnan framställs dels som fredligare än män vilket betonar att hon är något annat 
och dessutom framhålls det att hon kan tillföra något nytt såväl inom den kyrkliga verksamheten 
som inom politiken. En sådan framställning kan kategoriseras som särartsargument. Samtidigt 
betonas det att kvinnor drabbas av de konsekvenser som kommer av politiska beslut samt att 
kvinnors individuella rättigheter används för att berättiga en allmän rösträtt för kvinnor. Det 
förordas ur ett slags rättviseideal och kan kategoriseras som likhetsargument. Ser man till Manns 
kategoriseringar få det att utläsa att Fogelklou är ett tydligt exempel på en kvinna med 
individualistiska idéer då det kännetecknar en betoning på det allmänmänskliga, individualitet 
och människors lika värde. De undantag Fogelklou gör är att hon trycker på kvinnors fredligare 
sida och kvinnors möjlighet att tillföra något nytt. Det sistnämnda skulle då kunna ses som en 
variant av människors individualitet. 
 
I undersökningen har ett avgränsande urval gjorts för att undersökningen ska bli hanterbar. 
Urvalet medför således att den bild som framträder inte kan sägas utgöra den generella av de 
olika undersökta aspekterna under den berörda tidsperioden. Det resultat som framkommer är den 
användning av de olika aspekterna som går att återfinna i just de undersökta artiklarna. 
Tillsammans visar de dock en del av det stora hela i hur användandet av moderlighet, krig och 
fred och historia kunde se ut i framställningen av kvinnan i Hertha under den här tiden som 1917 
och 1918 utgör. För att göra en sammanställning av framställningen av kvinnan i Hertha utifrån 

                                                
90 Fogelklou, Emilia (1918), ”Icke i trötthetens tecken” i Hertha nr 6, s. 82. 



 32 

de analyserade artiklarna går det att se att kvinnan framställs ur flera perspektiv. Hon beskrivs 
som kapabel och kompetent och som en outnyttjad resurs. Hennes andliga moderskap betonas, 
men då som en av hennes egenskaper och inte den enda. Hon framstår som fredlig och arbetsam 
och att hon blivit orättvist bedömd, med egenskaper som hängt kvar genom tiden utan att hon 
själv fått motbevisa de förutfattade meningarna. Framför allt så framställs kvinnan som en varelse 
som kan tillföra något nytt och att hon behövs i den nya tid som växer fram. 

8. Sammanfattning	  

Syftet med uppsatsen var att undersöka framställningen av kvinnan i tidskriften Hertha under 
åren 1917-18. Frågeställningarna som användes var; 
 

• Hur används historien i framställningen av kvinnan? 
• Hur kan man se att krig och fred används i framställningen av kvinnan? 
• Hur kan man se att moderskapet används i framställningen av kvinnan? 

 
Källmaterialet utgjordes av de nummer av Hertha som gavs ut under åren 1917 och 1918 där ett 
antal artiklar valdes ut efter en genomläsning av samtliga nummer. Undersökningen visar att 
framställningen av kvinnan varierade under de undersökta årtalen. Historia användes 
identitetsskapande och upplevelsen av att en ny tid var på intågande användes för att motivera 
kvinnors utvidgade rättigheter. Det går också att se ett historiebruk av ideologisk karaktär då det 
används för att uppvärdera kvinnor som grupp och för att legitimera samhälleliga förändringar i 
förmån för kvinnor. Kvinnan framställdes som fredligare än män vilket baserades på kvinnans 
förmåga att föda barn, och det var i princip så som moderskapet användes. Över lag kritiserades 
det biologiska moderskapet till förmån för det andliga moderskapet. Moderskap används inte 
frekvent i framställningen av kvinnan och i den mån det används så är det i form av ett andligt 
moderskap. I och med det används moderskapet för att ge kvinnor generella egenskaper som 
följer med deras förmåga att föda barn snarare än att det följer med ett faktiskt moderskap. Vidare 
framställs kvinnan som kapabel och kompetent och som en outnyttjad resurs. Hennes andliga 
moderskap betonas, men då som en av hennes egenskaper och inte den enda. Hon framstår som 
fredlig och arbetsam och att hon blivit orättvist bedömd, med egenskaper som hängt kvar genom 
tiden utan att hon själv fått motbevisa de förutfattade meningarna. Framför allt så framställs 
kvinnan som en varelse som kan tillföra något nytt och att hon behövs i den nya tid som växer 
fram. Utifrån ett likhet- och särartsperspektiv förekommer argument från båda perspektiven.  
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