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1. Introduktion 

1.1. Inledning  

 “History is written by the victors.”
1
 

Citatet är taget från den brittiska premiärministern och nobelpristagaren Winston S. Churchill. 

Fastän det till synes ser ut som ett generaliserat påstående, är det vid närmare eftertanke ett 

citat som präglar återgivandet och uppfattningen om människans historia för efterkommande 

generationer.  Flera blir nog förvånade idag över ett sådant historiskt faktum som att det till 

exempel byggdes vad som liknade koncentrationsläger för japaner i USA under andra 

världskriget. Omkring 110 000 japaner och amerikanska medborgare med japanskt ursprung 

tvingades lämna USA:s västkust för att interneras och 12 000 tvingades flytta till andra delar 

av landet.
2
 Koncentrationslägena i USA fick jag aldrig lära mig om under historielektionerna, 

och jag tvivlar på att många av mina vänner vet om deras existens. Detta beror troligen på att 

det var de allierade som vann andra världskriget och fick berätta historien ur deras synvinkel, 

inte nazisternas.                                                                                                            . 

 Den något oväntade sanningen om rösträttsdebatten i början av 1900-talet i både 

USA och England var att under dess förlopp ville majoriteten av såväl kvinnorna och männen 

i respektive länder inte ha kvinnlig rösträtt. Det kan således påstås vara en norm att vara 

antisuffragett i början av 1900-talet i USA och England.
3
 Idag är det lätt att utmåla 

antisuffragetterna som syndabockar och obsoleta, och de negligeras ofta, liksom de ovan 

nämnda internlägenas existens i USA, i historieböckerna. Författaren Julia Bush menar att 

anti-suffragetterna har blivit medvetet försummande i historieböckerna eftersom de 

representerade ”fel åsikt”.
4
 Det råder således en historisk tystnad kring rösträttsdebatten. Hur 

argumentationen emot kvinnlig rösträtt gick till är idag viktig att undersöka, då den även i 

större mån ligger till grund för hur den nutida kvinnliga könsrollen ser ut. Diskussionen om 

jämställdhet förs i högsta grad än idag och argument emot reformer för ökad jämställdhet är 

följaktligen en aktuell angelägenhet. Ett uppmärksammande av anti-feministisk retorik för 

hundra år sedan inrangerar således denna nutida retorik i ett sammanhang som tillåter oss att 

                                                        
1
 Goodreads, ”Quotable quotes”, http://www.goodreads.com/quotes/show/97949(2012-05-03)  

2
 John Howard, Concentration camps on the home front: Japanese Americans in the house of Jim Crow, 

Chicago: University of Chicago Press, 2008, passim.  
3
 Julia Bush, Women against the Vote – Female Anti-Suffragism in Britain, Oxford: Oxford University Press, 

2007, sid 1.  
4
 Bush 2007, sid 3. 

 

http://www.goodreads.com/quotes/show/97949
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lära av historien.                                                                                                                                                                                                      

. Ett illustrativt exempel på en sådan nutida diskussion där argument emot 

reformer för ökad jämställdhet förekommer är till exempel debatten kring huruvida det är rätt 

eller fel att Kristdemokraterna vill avskaffa pappa-dagarna ur föräldraförsäkringen. Beslutet 

går bland annat tvärt emot partiets kvinnoförbund som nyligen ställde sig bakom ett krav på 

en extra pappamånad.
5
 Det går även att dra paralleller från rösträttsdebatten till flera liknande 

debatter idag som handlar om ”det andra”; om roller i samhället som på något sätt lätt 

värderas mindre än normen, till exempel homosexuellas rätt till adoption, flyktingars rätt till 

sjukvård och förståndshandikappades rätt till lika villkor på arbetsmarknaden.                                                                                                        

. Människor som skrev och argumenterade både för och emot rösträtt i början av 

1900-talet var engagerade människor, inte endast politiker och forskare. De var präglade av 

ett för dem rättfärdigt pathos och ett negligerande av ”den dåliga” sidan av argumentationen 

är ett försummande av den historiska verkligheten ur vilka åsikter spirade och formades. Julia 

Bush menar att ”The most fundamental issue was the extent to which women differed from 

men in mind and body, and the related question of whether this difference was biologically 

determined or socially constructed.”
6
 Idag är kvinnans roll i samhället är fortfarande 

differentierad från mannens, i vissa länder på ett mer extremt sätt än i andra. Michelle 

Bachelet, FN sekreterare, menar att “The biggest challenges everywhere are political 

participation and economic empowerment — and ending violence against women.”
7
 Kvinnor 

är dagligen utsatta för sexuella trakasserier, mindre löner och försummas vid tillsättande av 

höga positioner.
8
 Det är märkligt att det fortfarande inte har varit en kvinnlig huvudkandidat 

för partierna demokraterna eller republikanerna i USA, eller för den delen inte heller en 

kvinnlig statsminister i Sverige. Ändå förespråkar kvinnor och män dagligen kvinnors rätt till 

lika rättigheter.                                                                                                                                         

. När kvinnlig rösträtt började diskuteras i mitten av 1800-talet i USA och 

England sattes den av dåtiden bestämda kvinnliga könsrollen i centrum för samhällsdebatten. 

Diskussionen tog sitt ursprung i vad en ”kvinna” egentligen var och vilken hennes förväntade 

och önskade roll var i det dåtida samhället. Det bildades snabbt starka motpoler mellan 

suffragetter som trodde på kvinnans frigörelse och rätt att få rösta, och antisuffragetterna som 

trodde på traditionella könsroller som ofta härstammade ifrån konservativa kristna 

                                                        
5
 Lars Larsson, Dagens Nyheter, ”Ingen rösträkning om KD:s nya familjepolitik”, 

http://www.dn.se/nyheter/politik/ingen-rostrakning-om-kds-nya-familjepolitik (2012-05-15) 
6
 Bush, 2007, sid 11. 

7
 Luisita Lopez Torregrosa, New York Times, ”The Challenges Women Face”, 

http://www.nytimes.com/2012/03/07/us/07iht-letter07.html?ref=womenssuffrage (2012-03-06).    
8
 Torregrosa, http://www.nytimes.com/2012/03/07/us/07iht-letter07.html?ref=womenssuffrage (2012-03-06).    

http://www.dn.se/nyheter/politik/ingen-rostrakning-om-kds-nya-familjepolitik
http://www.nytimes.com/2012/03/07/us/07iht-letter07.html?ref=womenssuffrage
http://www.nytimes.com/2012/03/07/us/07iht-letter07.html?ref=womenssuffrage
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värderingar.
9
                                                                                                                    .

 Så sent som den 24 maj 1919 beslutade man i Sverige att införa lika och allmän 

rösträtt för kvinnor till ledamöterna av riksdagens andra kammare. I praktiken var 

parlamentsvalet 1921 det första där kvinnor participerade. Människans hopp om en drägligare 

och rättvisare framtid sågs av många ligga i politiken. Politiska ideologier som de fem 

ismerna kommunism, socialism, liberalism, fascism och i någon mån det som senare skulle 

växa fram som nazism hade börjat påverka samhället och könsrollsdebatten i början av 1900-

talet. Det fanns även en stark rädsla för feminism. Könsrollerna var oavsett den framväxande 

folkhemstanken i Sverige starkt dikotomiserade och kvinnans främsta uppgift ansågs vara att 

ta hand om hemmet och barnen.
10

                                                                                                                         

. I Sverige fanns det i början av 1900-talet ett starkt amerikanskt och brittiskt 

inflytande och antisuffragettkampanjerna i USA och England hade ett stort inflytande på 

många europeiska länders, inklusive Sveriges, rösträttskampanjer.
11

 Det har inte har gjorts 

mycket forskning om reaktionär retorik inom antisuffragettkampanjen i USA samt England 

och jag har därför valt att i min analys studera just två anglosaxiska texter. Jag ser dock inte 

den anglosaxiska rösträttsdebatten som avskild från resten av världen utan som en del av ett 

vid denna tid intensivt samtal i stora delar av den västerländska världen. Rösträttsdebatten i 

USA och England fungerar därför som en bra och värdefull utgångspunkts i analys av 

reaktionär antisuffragettisk argumentation. Min analys kommer på det sättet ur 

forskningssynvinkel fylla en vetenskaplig lucka då det existerar ett vakuum gällande retoriska 

analyser av reaktionär antisuffragettisk retorik. Jag har på grund av samma anledning ur ett 

avgränsningssyfte lämnat därhän den svenska rösträttsdebatten för vidare forskning. 

Komparationen mellan den reaktionära retoriken i just USA och England är även särskilt 

intressant då USA var en relativt ny statskonstellation skapad av personer som flytt från ett 

religiöst och politiskt förtryck i framförallt Europa medan England var en stat präglad av 

mycket stora motsättningar mellan olika klasser som samtidigt hade mycket starka 

imperialistiska strävanden inte bara i makthänseende utan även i avseende att sprida rätta 

politiska manualer ur en engelsk subjektiv synvinkel.
12

    

1.2 Syfte och frågeställningar.  

                                                        
9
 Bush 2007, passim.  

10
 Harald Gustafsson, Nordens historia – En europeisk region under 1200 år, 2:4 uppl., Lund: Studentlitteratur, 

2010, passim.  
11

 Gustafsson 2010, passim.  

12
 Gustafsson 2010, passim. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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Jag ska skriva om hur man argumenterade gentemot den allmänna rösträtten i USA och 

England på början av 1900-talet. Syftet med min uppsats är således att undersöka hur man 

argumenterade emot progressiva reformer som i dag uppfattas som självklara. Min 

frågeställning kommer således att sönderfalla i följande delar: Vilka retoriska likheter 

respektive skillnader går att finna hos respektive författare? Vilka topiker använder respektive 

författare sig främst sig av? Vilka slutsatser går att dra av att analysera reaktionär retorik?  

1.3 Metod och teori.                                                                                                                                            

Min analys kommer att bygga på Yvonne Hirdmans genusteori som beskrivs i essän 

”Genussystemet” och Albert O. Hirschmans bok The Rhetoric of Reaction, även översatt till 

svenska som ”Den reaktionära retoriken” i förhållande till två antisuffragettiska essäer, en 

från USA och en från England. Jag kommer även undersöka vilka topiker som främst används 

i de vederbörliga essäerna. För att lättare kunna belysa genusperspektivet har jag valt en 

manlig och en kvinnlig författare; den amerikanska författaren är man och den brittiska 

författaren är kvinna. Jag kommer att göra en argumentationsanalytisk jämförelse av det 

samlade materialet. Utifrån de skillnader och likheter som framgår mellan respektive länder 

kommer jag även att titta på vilka potentiella förklaringar som finns till användandet av 

reaktionär retorik. Jag kommer alltså att kontextualisera och dra slutsatser utifrån vilken slags 

doxa som strukturerar argumenten.                                                                                                                                           

. Yvonne Hirdman beskriver att genus inte betecknar könet utan snarare ett kön ur 

ett kulturellt och socialt perspektiv. Hon utgår från tre principer. Den första av dessa är att 

kvinnligt och manligt hålls isär. Den andra principen är att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga. T.ex. så säger man att hon spelar fotboll som en riktig Zlatan, medan han är feg 

som en liten flicka. Den tredje principen är att alla, både kvinnor och män, är med och skapar 

en genusordning. Det gör vi genom att vi betecknar det då rådande genuskontraktet i detta 

avseende och då oftast utan att tänka på det som annat än normalt. Genuskontraktet gör inte 

att kvinnor i det enskilda fallet inte kan ha en högre status än de flesta män utan teorin 

beskriver hur gruppen skapar en idé om genus som blir till byggstenar och strukturer i 

gruppen och sedan samhället i stort. Man måste således hålla isär det individuella från det 

kollektiva.
13

 De värderingar vi får, knutna till vår uppfattning om genus, skapar alltså ett 

hierarkiskt tankesätt som vi i princip är omedvetna om. Vi skapar ett slags värdetänkande där 

framförallt kvinnor, men även män, nedvärderas genom att manligt och kvinnligt separeras 

                                                        
13

Yvonne Hirdman, ”Genussystemet”, Litteratursociologi, Lars Furuland & Johan Svedjedal(red.) 

Lund:Studentlitteratur, cop. 1997, passim. 
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från varandra.                                                                                                                                           

. Albert O. Hirschman är inte retorikforskare utan statsvetare, och det han kallar 

retorik är snarare idéhistoriska teman som återkommer. I hans bok The Rhetoric of Reaction 

finner man en stabil teoretisk grund att utgå ifrån i en analys som behandlar argumentation 

emot progressiva reformer. Hirschman beskriver hur det finns tre olika teser, eller principer, 

som de flesta kritiker använder sig av då de refuserar en progressiv reform. Den första kallar 

han för ”the perversity thesis”, eller på svenska ”tvärtomtesen”, som går ut på att den 

ändamålsenliga reformen endast kommer skapa en motsatseffekt om den genomförs. Den 

andra tesen, den så kallade ”futility thesis”, eller på svenska ”meningslöshetstesen”, menar att 

den transformation som reformatorn försöker uppnå inte kommer ske som önskat. Istället 

kommer läget förbli intakt och försöket till reform blir då således onödigt från början. Den 

tredje och sista tesen, ”the jeopardy thesis”, eller på svenska ”äventyrlighetstesen”, går ut på 

att utförandet av reformationen innebär för mycket risk då det troligen kommer leda till 

nedbrytandet av andra redan positiva institutioner. Enligt Hirschman är det möjligt att det kan 

framföras argument i en text som går i enlighet med mer än en tes. ”Meningslöshetstesen” och 

”Tvärtomtesen” är dock nästan alltid oförenliga.
14

                                                                                                                                    

. Vid en historisk återblick kan man se att under antiken bildade de klassiska 

retorikerna en speciell metod för att finna material till tal. Den gick ut på att finna ”platser”, 

eller s.k. ”intellektuella utsiktsplatser” där en retoriker kan leta stoff till sitt tal. Dessa 

”platser” fick benämningen ”topiker”. Topiker definieras även ofta som platser där något kan 

hittas eller finnas.
15

 Man talar ofta om att lyckas finna bra topiker i inventiodelen, den s.k 

”brainstormingdelen”, av partesmodellen. Det anses vara Aristoteles som först använde sig av 

topiker som begrepp. Han räknade upp 28 allmänna topiker. Allmänna topiker är inte bundna 

till något särskilt ämne eller genre. Exempel på dessa är: Definitioner, Släkte/art, Jämförelser, 

Del/helhet, och Orsak/verkan. Idag får journalister ofta även lära sig att använda 

frågorna/topikerna Var? När? Hur? Vad? Vem? Varför? Det är även vanligt i modernare 

analyser att utforma egna topiker som härstammar från de 28 allmänna originella. Det är detta 

jag har för avsikt att göra i min analys.
16

 Jag har således i analysdelen av min uppsats försökt 

finna vilka topiker som de två essäisterna främst har utgått ifrån i sina argumentationer för att 

se om det går att tala om några likheter emellan de två. De eventuella likheterna skulle i så 

                                                        
14

 Albert O. Hirschman, The rhetoric of reaction: perversity, futility, jeopardy, Cambridge, Mass: Belknap Press, 

1991, passim.  
15

 Lennart Hellspong, Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, 3., uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011, 

passim. sid 93-94. 
16

 Hellspong 2011, passim.  
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fall kunna utgöra en bra grund för fortsatt forskning av antisuffragettiska texter där en större 

kartläggning av topiker skulle kunna utföras.                                                                                                                                 

. Det kan tyckas vara förenklat att kategorisera rättigheter och förtryck efter 

attributen manligt och kvinnligt i enlighet med Hirdmans teori. Likaså kan Hirschmans teser 

verka något begränsade då de appliceras på verkliga sammanhang där argumentationer kanske 

inte alltid går i exakt linje med teserna. Men i både Hirdman och Hirschmans teori samt i 

urskiljandet av topiker handlar det om att frigöra befintliga mönster. De är teorier och 

hjälpmedel som förmår lokalisera redan existerande mönster som de ter sig i olika former och 

tider. Deras teorier är dock tidslösa på det sätt att de kan appliceras på vilken tid som helst där 

könsmönster och argument emot reformer existerar. Ett exempel på detta är att under en tid 

kanske det till exempel anses att en man är omoralisk om han går till en bordell, medan det i 

en annan tid faktiskt kan förse honom med status och till och med att ingå i ett socialt 

uppfostringsmönster.                                                                                                                                                  

. Dessa modeller som teorierna söker påvisa visar inte heller nödvändigtvis hur 

något verkligen är utan de är teorier som mer visar på hur samhället eller den enskilde 

talaren/författaren vill att något ska vara utifrån deras åsikt. En talare/författare som 

argumenterar i enlighet med Hirschmans tvärtomtes argumenterar för att den världsbild som 

han/hon innehar är den korrekta, och att en reform kommer få den konsekvens som han/hon 

tror och anser är den riktiga. På samma sätt argumenterar således en antisuffragett att 

könsrollerna i den tiden och i det sammanhanget är de korrekta. Att undersöka vilka topiker 

som används i texterna hjälper sedan till att sätta in både Hirdmans och Hirschmans teori i en 

större kontext då de ger en möjlighet att lättare systematisera och jämföra argument i till 

exempel olika texter. Hirdmans och Hirschmans teori samt topikläran kompletterar således 

varandra bra i en genusanalys som behandlar argumentation mot progressiva reformer.                                                                                                 

. Metoden som används är en argumentationsanalytisk närläsning av materialet 

utifrån de ovan återgivna teoretiska begreppen. Dispositionen kommer först bestå av en kort 

bakgrundsinformation om det politiska klimatet i USA under rösträttskampanjen. Jag kommer 

sedan att analysera en essä skriven av den amerikanska antisuffragetten Benjamin V. 

Hubbard. Efter denna kommer en kort bakgrundinformation om det politiska klimatet i 

England under rösträttskampanjen som följs av en analys av den brittiske antisuffragetten 

Marie Corellis essä. Jag avslutar sedan med en jämförande diskussion av de två essäerna för 

att till sist komma fram till en sammanfattande slutsats. 

1.4 Material  
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I min analys har jag analyserat två antisuffragettiska essäer. Den första essän är skriven av 

amerikanen Benjamin Vestal Hubbard(1854-1934), som något förenklat kan benämnas som 

en vanlig medborgare som ville göra sin röst hörd. Han var verksam som advokat i 

Indianapolis, Indiana och politiskt argumenterade han för att behålla de rådande traditionella 

könsrollerna. Han ansåg inte att kvinnlig rösträtt skulle innebära någon positiv förändring och 

publicerade verket Socialism, feminism, and suffragism: the terrible triplets, connected by the 

same umbilicial cord, and fed from the same nursing bottle. I denna bok sammankopplar han 

suffragism med både ateism och socialism. Nedan följer en antisuffragettisk essä av Hubbard 

som var publicerad i flera tidskrifter 1915.
17

                                                                                                                             

.  Den andra angivna essän som jag ska analysera är skriven av brittiskan Marie 

Corelli(1855-1924) och var publicerad 1915 i en tidskrift. Corelli var en av de ledande 

antisuffragetterna inom motståndsrörelsen för kvinnlig rösträtt. Hon var en brittisk 

romanförfattare som ofta skrev om mystik och romans. Corelli verkade för ett bevarande av 

de ur hennes perspektiv högt värderade traditionella könsroller och familjestrukturer som 

härstammade från konservativt kristna värderingar.
18

 Paradoxallt nog förblev hon ogift i hela 

sitt liv och levde tillsammans med en kvinnlig bekant, Barbara Vyer. Detta gav upphov till 

spekulationer om hennes sexuella läggning, men ifall förhållandet med Barbara Vyer var 

något mer än platonskt har aldrig bekräftats. Corellis roll som antisuffragett har skymts av 

hennes roll som romantisk författare och i även det avseendet utgör hennes antisuffragettiska 

text ett intressant analysobjekt.
19

  

 

 

1.5 Tidigare Forskning  

Det har varit svårt att finna relevant forskning som direkt fokuserar på analyser av 

antisuffragettiska texter. Det finns dock mycket forskning i särskilt USA och England, som 

behandlar suffragettiska texter där det även går att finna relevant material för analys av 

antisuffragettiskt material. Från USA och England har jag även funnit material som direkt 

behandlar antisuffragism. Jag kommer nedan diskutera den forskning som jag funnit relevant 

för min uppsats.                                                                                                             . 

                                                        
17 S.T Joshi, In her place; as documentary history of predjudice against women, Amherst, N.Y.:Prometheus 

Bks., 2006, sid 396.  
18

 Bush 2007, sid 99 – 101.  
19

 Bush 2007, sid 89. 
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 För att få en inblick i den svenska rösträttsdebatten och för att sätta in min 

undersökning i ett större, västerländskt sammanhang har jag använt mig av Harald Gustafsson 

bok Nordens historia – En europeisk region under 1200 år(publicerad 2010) som ger läsaren 

en bra överblick över kvinnorösrättdebatten i Sverige.
20

                                                                                      

.  Författaren Julia Bush har skrivit en bok som heter Women Against the Vote – 

Female Anti-Suffragism in Britain(publicerad 2007). Bush skriver om rösträttskampanjen i 

England under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och fokuserar på att återberätta 

antisuffragetternas historia. I första delen av boken försöker hon förklara de motiv som 

antisuffragetterna hade då de argumenterade och hon delar in kvinnorna i tre grupper; 

”maternal reformers”, ”women writers” och ”imperialist ladies”.  I andra delen av boken 

diskuterar hon antisuffragettiska organisationer och könsroller. Hennes bok förser även 

läsaren med bra överbegripande historia över de åren som rösträttkampanjen varade.
21

                                                                                                                  

.  Författaren Jane Lewis har sammanställt en antologi som heter Before the vote 

was won: arguments for and against women’s suffrage(publicerad 1987). Boken innehåller 

både suffragettiska och antisuffragettiska texter skrivna i England under rösträttskampanjen. 

Texterna är intressanta då de förser läsaren med nyanserade perspektiv i argumentationen 

både för och emot rösträtt.  Det ingår dock inga analyser i antologin förutom inledningen som 

är skriven av Jane Lewis. I min uppsats har jag endast använt mig av inledningen då den både 

är analyserade och historiskt kunskapsrik.
22

                                                                                                                        

.  Författaren Nancy M. Neuman har sammanställt en antologi som heter A Voice 

of our own – Leading American women celebrate the right to vote(publicerad 1996). Den är 

skapad av uppdrag från ”League of women’s voters” i USA för att fira 75 års jubileum av 

”the Nineteenth Amendment” som lagfaställde den kvinnliga rösträtten i USA år 1920. Boken 

innehåller texter som främst behandlar suffragetternas kampanj men den innehåller även 

adekvata analyserande påståenden om antisuffragetternas kampanj. Författarna i boken 

skriver främst om rösträttskampanjen i USA men det finns även mycket relevant fakta som 

går att applicera på kvinnorösträttskampanjen generellt. Flera av texterna drar paralleller till 

samhällsdebatter idag och det går även att utvinna mycket historiska fakta om 

rösträttskampanjen i USA och i världen i övrigt.
23

                                                                                                                                 

.  Författaren Jean H. Baker har även hon sammanställt en antologi som heter 

                                                        
20

 Gustafsson 2010, passim. 
21

 Bush 2007, passim.  
22

 Jane Lewis, ”Introduction”, Before the vote was won: arguments for and against women’s suffrage, New 

York; Routledge & Kegan Paul, 1987, passim.  
23 Nancy M. Neuman(red.), A Voice of our own – Leading american women celebrate the right to vote, San 

Francisco, Calif: Jossey-Bass, 1996, passim.  
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Votes for women – The struggle for Suffrage Revisited(publicerad 2002). Boken behandlar 

främst suffragettiska texter men förser även läsaren med inblickar i den antisuffragettiska 

kampanjen samt historiska fakta om rösträttskampanjen i USA. Särskilt intressant och 

relevant för min uppsats är Bakers egen inledning då den är väldigt övergripande med 

relevanta påståenden som lätt går att applicera på det material jag har använt mig av i min 

analys.
24

                                                                                                                                             

.  Författaren Ellen DuBois har också sammanställt en antologi vid namn 

Women’s Suffrage and women’s rights(publicerad 1998). I denna finns flera intressanta texter 

som behandlar både suffragettiska och antisuffragettiska teman samt historiska fakta om 

rösträttskampanjen i USA.
25

                                                                                                                                                  

. Forskaren Karlyn Kohrs-Campbells har skrivit en text vid namn ”The Rhetoric 

of Women’s Liberation: An Oxymoron” i vilken hon analyserar texter genom att rikta in sig 

på en stilistisk och innehållsbaserad analys. Hon utgår dock inte ifrån någon särskild metod. 

Hon försöker istället systematisera argument för att se om det går att tala om en egen genre av 

”frigörelseretorik”, dvs. retorik som går ut på att propagera för universell jämställdhet. 

Hennes centrala argument i uppsatsen är således att kvinnors frigörelseretorik är en 

utmärkande genre eftersom den visar på unika retoriska kvaliteter som är en blandning av 

innehållsmässiga och stilistiska särdrag.
26

 Hennes text har varit relevant att använda i min 

uppsats eftersom jag i likhet med Kohrs-Campbell har försökt kartlägga retoriken som 

används i de essäer jag har analyserat. Då min forskning inte har varit tillräckligt omfattande 

för att det ska gå att tala om en egen genre av ”antisuffragettisk retorik” kan den dock utgöra 

en början på en sådan forskning som bygger på att systematisera de topiker som 

antisuffragetter använder sig av i argumentation.                                                                                                                                   

2. Analys 

2.1 Bakgrund USA   

”For many Americans, participation in American democracy has not always been easy – or 

even possible. For women, more than half the American population, the right to vote was won 

only after a seventy-two-year struggle.”
27

 Detta citat kommer ifrån Julia Lewis som har 

                                                        
24

 Jean H. Baker(red.), Votes for women – The struggle for Suffrage Revisited, Oxford; Oxford University Press, 

2002, passim.  
25

 Ellen DuBois(red.), Women’s suffrage and women’s rights, New York: New York University Press, c1998, 

passim.  
26

 Karlyn, Kohrs-Campbell, ”The Rhetoric of Women’s Liberation – An Oxymoron”, Contemporary Rhetorical 

Theory – A Reader, New York, 1999, Sid 397.  
27

 Becky Cain, ”Foreword”, A voice of our own – Leading american women celebrate the right to vote, Nancy 

M. Neuman(red.), San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1996, sid xi.  
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sammanställt en antologi med tal av amerikanska suffragettiska texter. Precis som hon 

beskriver var kampen om kvinnors rösträtt i USA en långvarig kamp som lyckades gradvis. 

Kampen om rösträtt i USA påbörjades på 1860-talet. Det var då som de ledningscentrala 

organisationerna ”the National Woman Suffrage Association” och ”the American Woman 

Suffrage Association” bildades. De var rivaler och ”the National Woman Suffrage 

Association” verkade för suffragism på en förbundsstatlig nivå medan ”the American Woman 

Suffrage Association” verkade för suffragism på en statlig nivå.
28

1920 genomdrevs tillslut 

”the Nineteenth amendment” som innebar att ”The right of citizenss of the United States to 

vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex”.
29

     

   Ordförande för ”the Leage of Women Voters of the United States” menar att: 

It may be difficult in the twenty-first century to comprehend how a sizable group of women 

could spend a half century in organized opposition to the right of women to vote. The notion of 

refusing to embrace political equality is the antithesis of history’s direction since the american 

and French Revolutions. Yet the saga of America’s female antisuffragists reveals not only the 

subtleties of our political tradition but also the evolution of women’s place in U.S society.
30

 

Att beakta är således att under själva rösträttskampanjen var både majoriteten av män och 

kvinnor emot rösträtt. Även efter ”the Nineteenth Amendment” hade accepterats i USAs 

konstitution var många kvinnor fortfarande skeptiska. Det var inte förrän 1980, dvs. 60 år 

efter det att rösträtt för kvinnor hade blivit lagligt, som det var samma antal kvinnor och män 

som röstade i USA.
31

 Författaren Lucinda Desha Robb beskriver att det faktiskt var mer 

normalt att vara antisuffragett än suffragett i USA under de största delarna av 

rösträttskampanjen. Det antisuffragetterna stödde var de roller som då var accepterade i 

samhället. Desha Robb skriver:  

It startled me to learn that these antisuffrage women were not selfloathing troglodyte puppets. 

While many of the women who worked against suffrage were upper-class socially prominent 

”conservative” women (none of which makes their opinions any less valid), some of these same 

antisuffrage women were also challenging the status quo and creating new roles for women.
32

     

Antisuffragetterna, både manliga och kvinnliga, kämpade för de traditioner och rättigheter 

som då var norm i samhället. Viktiga i rösträttskampen var inte bara stora namn som Susan B. 

Anthony och Elizabeth Stanton utan även den vanlige amerikanen hade en viktig röst, särskilt 

då det politiska systemet såg annorlunda ut än idag. Makten var mindre centraliserad och 

                                                        
28

 Thomas Jablonsky, ”Female Opposition – The Anti-Suffrage Campaign”, Votes for women – The struggle for 

Suffrage Revisited, Jean H. Baker(red.), Oxford; Oxford University Press, 2002, passim.  
29

 Cain 1996, passim.  
30

 Jablonsky 2002, sid 118.  
31

 Cain 1996, sid xv.  
32

 Lucinda Desha Robb, ”Lessons from the Woman Suffrage Movement”, A voice of our own – Leading 

american women celebrate the right to vote, Nancy M. Neuman(red.), San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1996, 

sid 33.  
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varje medborgare hade större inflytande.
33

  

2.2. Analys 1. Benjamin V. Hubbards text ”Suffragism” 

Särskiljandet av man och kvinna  

Benjamin V. Hubbard menar att suffragetterna baserar sin rätt att få rösta på främst fyra 

grunder. Han rangordnar dem i sin essä på följande vis:  

1. Voting is a natural right, and should be accorded to women on the same terms it is to men. 

 2. That women need the vote as an Educator.  

 3. Women need the vote for their own protection against unjust man-made laws. 

 4. It should be granted because woman suffrage will purify and elevate politics.
34

 

I sin essä ”Suffragism” argumenterar Hubbard systematiskt emot var och en av dessa grunder 

och lägger fram egna argument om varför samhället inte skulle gynnas av rösträtt för både 

kvinnor och män. Karlyn Kohrs-Campbell menar att kvinnors positioner i samhället hör 

samman med traditionella normer och värderingar gällande hur en kvinna ska vara och bete 

sig. När en retoriker då räknar upp de orättvisor som existerar för en kvinna i samhället 

försätter den retorikern sin publik som lyssnar i ett moraliskt dilemma. Lyssnaren måste 

antingen erkänna att det här ett samhälle som inte är baserat på värderingar som är byggda på 

jämställdhet, eller så måste han/hon medge att han/hon anser att kvinnor är speciella eller 

mindre värda och de förtjänar att bli behandlade diskriminerat.
35

                                                                                                                                               

.  Hubbard är noga med att undvika att säga att kvinnor är mindre värda än män, 

vilket går emot Hirdmans andra tes om att kvinnor är mindre värda än män. Dock går det att 

argumentera för att den roll som Hubbard tilldelar kvinnor är mindre värd än den manliga. 

Han förser till exempel kvinnor med drag som avundsjuka, oordning, passivitet, 

överkänslighet och storhetsvansinne.
36

 Genom ett citat av John Ruskin framställer han 

mannen som en motpol med karaktäriserande drag som den aktive, beskyddande och 

progressive äventyraren.
37

 Han särskiljer alltså, i enlighet med Hirdmans första tes, kvinnor 

och män.                                                                                                                                            

.  Hubbard skriver att ”To support the marriage relation for the whole of life, the 

                                                        
33

 Jablonsky, Thomas 2002, passim. 
34
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35

 Kohrs-Campbell 2001, s. 398. 
36

 Hubbard 1915, sid 8. 
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nature of the man and woman are different, else such a state could not be maintained.”
38

 Han 

menar vidare att ”To force on woman the vote and general governmental management is to 

compel her to do something for which nature did not fit her, and is to bring discord into the 

world”.
39

 Citaten ovan visar således att Hubbard inte försöker förespråka att kvinnor är 

mindre värda än män. Hubbard menar istället att kvinnors position i samhället och familjen 

skiljer sig från mannen som får representera kvinnan och barnen när han röstar. Det är enligt 

Hubbard helt enkelt onaturligt att en kvinna ska rösta, det kan störa hennes andra naturliga 

uppgifter, som hushåll och barn.                                                                                                                                                                                          

. Julia Bush menar att eftersom det var främst kvinnorna, inte männen, som 

utbildade sina barn i början av 1900-talet ansåg suffragetterna att kvinnorna borde få rätten att 

rösta av den enkla anledningen att det skulle inge dem med mer respekt inför sina barn. 

Kvinnorna förväntades lära sina barn om politik fastän de inte ens själva hade något att säga 

till om i saken.
40

 Hubbard refuserar detta argument genom att påpeka att kunskap inte alltid är 

bra. Det kan vara farligt. Han menar att de flesta kvinnor i USA inte vill rösta. Han illustrerar 

hur det har gjorts undersökningar som visar på att de flesta kvinnor i USA är nöjda med att 

vara utan rösträtt, och att det därför skulle vara frihetsberövande att tvinga på dem rösträtt. 

Detta argument kan man säga går i enlighet med Hirdmans tredje tes om att särskiljandet av 

könen, alltså skapandet av genuskontraktet, sker med hjälp av båda könen. Ifall majoriteten av 

kvinnorna vill att politiken ska vara till för män, varför ska det då ändras?                                                                                                                                                                                                                                                                          

. Hubbard använder sig således även av Hirschmans tvärtomtes då han 

argumenterar att ifall kvinnlig rösträtt skulle införas skulle det inte bli bättre för kvinnor. 

Istället menar han att det skulle bli svårare eftersom det politiska ansvaret kommer att störa 

deras övriga naturliga sysslor. Han skriver att ”To give the women part of man’s duties would 

hinder her from performing some of her own.”
41

 Kvinnan skall istället för att bemöda sig med 

politik koncentrera sig på det hon är skapad att göra, vilket är att sköta hushållet och barnen. 

Argumenten som Hubbard främst använder sig av då han diskuterar det nödvändiga 

särskiljandet av kvinna och man kan därmed falla under topiken ”Naturligt/Onaturligt”.                                              

Feminism och Socialism     

Under början av 1900-talet började de antisuffragettiska argumenten mindre behandla de 

påstådda naturliga skillnaderna mellan man och kvinna och mer fokusera på sociopolitiska 
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40
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problem.
42

 Hubbard lägger likaså inte endast sin fokus i argumentationen på kvinnans 

naturliga position utan strävar även efter att visa vilka sociopolitiska problem som ligger i 

rösträttskampanjen. Julia Bush beskriver till exempel hur ordet ”feminism” signifierade något 

negativt och omoraliskt som ofta ingav skräck i samhället då det förde tankarna till 

aggressivitet och ett avsteg från den kristna moralen. Det var därför vanligt att suffragetter 

undvek att använda sig av ordet ”feminism” för att undvika att skapa för mycket aggressivt 

motstånd.
43

 Bush menar att ”Feminism was attacked as a sexualized threat to social solidarity 

and imperial strength”.
44

 Utifrån detta resonemang förstår vi varför Hubbard till synes 

medvetet använder sig av ordet ”feminism” och likställer det med att vara suffraget.                                                                                                                  

.  Hubbard sammankopplar även feminism med socialism. Han säger till exempel 

att ”the Suffrage Movement, which, without introduction, is attempting to intrude itself upon 

thousands of women who have no knowledge of the character of this movement, which has 

for associates both Feminism and Socialism.”.
45

  Han menar vidare att:   

the forgoing chapters have described the characteristics of Socialism-Feminism, which are close 

friends and companions of Suffragism(…) – the three are connected both by sentiment and 

propaganda, telephone, telegraph and mail lines whereby they communicate their aspirations, 

their principles, their literary and financial assistance to each other, and their connections is as 

close as that of the Siamese twins.
46

  

 

Han förklarar aldrig mer ingående hur socialism och feminism egentligen kan 

sammankopplas. Han åstadkommer en effekt bara genom att använda orden ”feminism” och 

”socialism” eftersom de båda var negativt värdeladdade ord i det konservativt kristna 

republikanska samhället som existerade i USA under rösträttskampanjen. Angående socialism 

skriver Hubbard även att Marx och Engels är grundarna. Han beskriver att:  

Marx and Engels, founders of Socialism, through the authorship of the Commiunist Manifesto, 

announce that principle of attacking every existing form of society, including the family, on the 

wrecks of which Socialism shall be built. This explains why all Socialists are Suffragets. Their 

deliberate aim is to destroy the family, and they are able assistants to the suffrage movement.
47

     

 

Han menar således att socialism är skapat på de grunder som direkt går att härleda till 

kommunismen, och att kommunismen i sig ämnar förstöra varje funktionell del av samhället. 

Eftersom att Hubbard säger att alla suffragetter är socialister menar han därför att alla 

suffragetter är ute efter att förstöra samhället och skapa uppror och kaos. Detta är i enlighet 

med Hirschmans tvärtomtes då Hubbard menar att allmän rösträtt skulle förstöra samhället 
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istället för att hjälpa det. Vad Hubbard åstadkommer genom sammankopplandet av suffragism 

med socialism och feminism är att det blir svårare för suffragettrörelsen att skaffa fler 

allianser då nya anhängare även måste ta i beräkning vad de tycker om socialism och 

feminism. En konservativ, kristen republikansk man eller kvinna, den stereotypiske 

amerikanen i början av 1900-talet, blir svårare att övertyga till att bli suffragett om detta även 

innebär att han/hon måste acceptera de övrigt nämnda ismerna. I enlighet med Hirdmans teori 

särskiljer han suffragetten från mannen, men även från den ordinära amerikanska kvinnan, 

genom att förse suffragetten med oönskade egenskaper som feminist och socialist.                                                                         

.  Hubbard säger sig i sin text vilja informera om hur suffragettrörelsen kommer 

förstöra för alla, både kvinnor och män. Eftersom han säger sig vilja informera skapar han 

välvilja då hans tes är osjälvisk och moralisk då han vill hjälpa andra att förstå. Han skriver 

inte essän för sin egen vinning utan för det allmännas bästa. I essän skriver han:  

With the hope that the pages of this book will carry information to the good women and men of 

this country, and that they will be fully advised in regard to the undesirability of the Suffraget-

Socialist-Feminist propaganda, and will be inspired to combat these False Priests until a final 

victory will crown the banner of the patriots who represent the family, and the home, religion 

and true womanhood, I shall feel that my labor has not been in vain”.
48

 

Min uppfattning är således att den främsta topik som Hubbard använder sig av då han 

diskuterar de ovan nämnda ismerna kan benämnas ”sant/falskt” med utgångspunkt ifrån 

antitesen ”i människan inbyggda sanningar kontra irrläror”.   

 

 

Den kristna familjen   

I DuBois antologi beskrivs hur ”The major theoretical contribution of contemporary feminism 

has been the identification of the family as a central institution of womens oppression.
49

 Hon 

menar således att modern feministisk forskning allt oftare kommer fram till resultatet att 

”familjen” har använts som ett medel för förtryck av kvinnor. Detta påstående går i linje med 

Hubbards argumentationsanalys då han menar att kvinnlig rösträtt på olika grunder går emot 

Bibelns värderingar och lagar och syftar på att korrumpera den kristna familjen. Eftersom 

USA:s konstitution är baserad på kristna värderingar och att samhället i övrigt genomsyrades 

av en kristen tro i början av 1900-talet, är det även högst effektivt att anföra att kvinnlig 
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rösträtt står i motsatsförhållande till kristendomen. Detta går i enlighet med Hirschmans 

tvärtomtes då Hubbard menar att kvinnlig rösträtt kommer att korrumpera det kristna 

samhället och därmed den kristna familjen.                                                                                                                                        

.  Hubbard skriver att ”The above natural rights in a government ”under God”, 

acknowledged the rulership of a Supreme Being, are inherent to the individual from the 

beginning of his existence which are granted him by his Creator, and are acquiesced in by the 

Government.”
50

 En suffragett som också vill argumentera i enlighet med Bibelns värderingar 

måste således argumentera ur en synvinkel som inte går emot de naturliga roller som har 

blivit givna mannen och kvinnan enligt Hubbards definition av kristna normer, eller 

alternativt argumentera att Hubbards definition av den korrekta kristna familjen inte stämmer. 

Viktigt att understryka är även att Hubbard inte anser att rösträtt är en naturlig rätt, det är 

istället ett privilegium som har tilldelats mannen för att han har förtjänat det. Ifall kvinnor ska 

erhålla en rätt att rösta är det då en gåva, inte en naturlig rätt vilket de flesta suffragetter 

anförde.
51

 Det borde enligt Hubbard, i linje med Hirdmans tredje tes, råda en konsensus 

mellan båda könen att rösträtt ska förtjänas.                                                                                      

.  Genomgående i essän betonas ”christian unity”.
52

 Hubbard skriver att 

”Christianity raised woman from a chattel slave and made her equal with man in the Blessed 

trinity of the family. The husband and wife are united and fused by the weilding love of their 

children. Three in one, one in three, for this life and the next – now and forever.”
53

 Han 

använder flera s.k. attackmetaforer, som Kohrs-Campbell menar även är ett populärt och 

effektivt verktyg som används av de retoriker som argumenterar för rösträtt.
54

 Hubbard 

jämför i citatet ovan familjen med den heliga treenligheten ”Gud, Sonen och den heliga 

anden”, som i sig är en och samma. Denna jämförelse går ut på att illustrera att kvinnan inte 

ska sträva att separera sig från sin familj, hon ska vara en del av den, liksom den är en del av 

henne. I DuBois antologi står det att: 

On one level, the logic behind the demand for woman suffrage in a country professing 

republican principles is obvious, and suffragists made liberal use of the tradition and rhetoric of 

the American Revolution. Yet this is not sufficient to explain why suffrage became the core of a 

feminist program, why enfranchisement was perceived as the key to female liberation. I 

hypothesize that because enfranchisement involved a way for women to relate to society 

independent of their familial relations, it was the key demand of nineteenth-century feminists. It 

was the cornerstone of a social movement that did not simply catalog and protest women’s 

                                                        
50

 Hubbard 1915, sid 9. 
51

 Hubbard 1915, sid 8-9. 
52

 Hubbard 1915, sid 11. 
53

 Hubbard 1915, sid 11. 
54

 Kohrs-Campbell 1999, Sid 402. 



 17 

wrong’s in the existing sexual order but also revealed the possibility of an alternate sexual 

order.
55

 

Det som menas med ovan nämnda citat är således att rösträttskampanjen var ett hot eftersom 

den gav utlopp för möjligheten till en ny kvinnoroll i samhället som inte var underordnad 

mannen. I Dubois antologi står det står även att ”They(suffragetterna) also expected 

enfranchisement to transform woman’s consciousness, to reanchor her self-image, not in the 

subordination of her familial role but in the individuality and self-determination that they saw 

in citizenship.”
56

 Hubbard argumenterar i linje med detta påstående då han menar att kvinnors 

rösträtt innebär en politisk separation från familjen. Istället för att lyfta fram kvinnans 

frigörelse från mannen som något positivt menar han att det skulle gå emot kristen moral. 

Rädslan för en ny alternativ ordning i samhället där kvinnan inte står bakom mannen går i 

linje med Hirdmans andra tes om att mannen är mer värd än kvinnan. Hubbard är rädd för att 

den kvinnliga rösträtten ska ge kvinnan en position som potentiellt skulle kunna bli mer värd 

än mannens.                                                                                                                                        

.  Hubbard jämför en fungerande familjesituation med solsystemet.
57

 Han menar 

att alla i familjen har sin del att sköta men att varje person inte kan utföra sina sysslor om 

någon annan familjemedlem missköter dennes uppgifter. Mannen är som solen som är 

överhuvudet i familjen. Kvinnan är som månen som själv har viktiga uppgifter men utan solen 

fungerar hon inte och på samma sätt fungerar inte kvinnan om hon ska frigöra sig från 

mannen politiskt eftersom de är sammanlänkande i giftermålet.
58

 Enligt Hubbards definition 

av en god kristen kvinna ska kvinnan vara tacksam för att Gud har skapat henne som den 

varelse hon är med de kvinnliga naturliga egenskaper som hon besitter. Han vill att kvinnan 

och mannen ska fortsätta vara särskiljda i enlighet med Hirdmans första tes. Kvinnan ska vara 

tacksam för den situation som hon befinner sig i, dvs. som drottning över det kristna hemmet 

som är beskyddat av den kristna mannen. Hubbard menar att ”The influence of a husband and 

wife in the family is equal, but not similar”
59

. Att kvinnans och mannens påverkan inom 

familjen enligt Hubbard är lika går i enlighet med Hirdmans tredje tes om att genuskontraktet 

är skapat av båda könen. Enligt Hubbard påverkar kvinnan hemmet precis lika mycket, och 
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således är hon med och skapar det genuskontrakt som råder inom hemmets sfär. Kvinnan ska 

dock se till att endast sköta sina kvinnliga sysslor, som främst är inom hemmet, medan 

mannens sysslor främst sker utanför hemmet. Det är denna konstellation av den ur kristen 

synvinkel moraliskt korrekta familjen som Hubbard anser att kvinnlig rösträtt kommer att 

förstöra. Han skriver att:  

The theory of Suffragism is to make each person an individual without being strongly allied with 

others in forming the family group. In separating the family into parts, with interests which may 

differ from the interests of others there will be a weakness of action; furthermore, there will be 

antagonism leading to a positive enmities creeping in between husband and wife and brother and 

sister on account of different political views and actions taken by the new voters.
60

    

 

Med ovan angivna citat menar han således att det skulle skapas fientlighet inom familjen om 

mannen och kvinnan röstar olika vid politiska val. Han säger att ”the interest of one of the 

family was the interest of all, and that the love of a husband for his wife and children would 

be a sure safeguard in protecting all their rights”.
61

 Han skriver även att ”That woman 

suffrage is a harm we believe. That woman suffrage destroys the family as a unit in 

government; that woman can be represented and protected by the head of the family better 

than she can be by using her own vote to bring in complications and discord, we believe.
62

 

Hubbard argumenterar här återigen i enlighet med Hirdmans tredje tes om att genuskontraktet 

skapas av båda könen, då han menar att kvinnan och mannen i familjen måste hålla ihop 

politiskt eftersom de båda påverkar stämningen och likaså barnen i familjen. Kvinnan måste 

därför sträva att rätta sig efter mannen så att genuskontraktet kan återupprätthållas.                                                                                                                                            

.  Av Ellen DuBois antologi framgår att många antisuffragetter tyckte att 

”American women had nothing left to complain about: adored, enfranchised, surrounded by 

innumerable household goods, whatever grievances women still had could only be a result of 

their own individual psycological problems.”
63

 Om kvinnorna var missnöjda var det alltså 

enligt antisuffragetterna deras eget fel eftersom de i realiteten hade åtskilligt att vara 

tacksamma för. Hubbard argumenterar i enlighet med detta då han menar att det finns 

tillräckligt många lagar som gynnar kvinnor för att det inte ska kunna påstås att männen har 

skapat ett samhälle som trycker ner kvinnor. Han radar sedan upp flera lagar för bevisa detta. 

I enlighet med Hirschmans tes argumenterar han således för att införandet av kvinnlig rösträtt 

kommer att förstöra, inte upphöja familjen. Allt prat om politik bör ske inom familjen, och 

mannen får sedan representera hela familjens vilja. De topiker som han använder sig av i ovan 
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diskuterad argumentation är sålunda ”familjeförhållanden” och ”Bibeln”. Det går även att 

påstå att han ofta argumenterar utifrån topikerna ”moral” och ”manlig respektive kvinnlig 

dygd”.   

 

Sammanfattning Hubbard  

Sammanfattningsvis går det att påstå att Hubbards essä genomgående förespråkar Hirschmans 

första tes som hävdar att den ändamålsenliga reformen endast kommer skapa en motsatt effekt 

om den genomförs. Detta framgår tydligt då han skriver att: ”These suffragets claim that they 

will purify politics; they will defile it. They claim to elevate humanity; they will debase it.
64

 

Han fortsätter med att påstå att ”when all the bad men vote, and all the bad women vote, and 

few of the good women vote, we will then have two bad voters where we have but one now; 

and we will have but one good vote to overcome the two bad votes.
65

                                                                                                                                         

.  De topiker som Hubbard främst hämtar sina argument ifrån är 

”naturligt/onaturligt”, ”sant/falskt”, ”familjeförhållanden”, ”Bibeln”, ”moral” samt ”manlig 

respektive kvinnlig dygd”. Han argumenterar även i linje med Hirdmans tre principer. I essän 

särskiljer han kvinnan från mannen och menar att detta är nödvändigt då Gud har skapat 

mannen och kvinnan olika, med separata uppgifter att sköta. Mannen ansvarar för att 

representera familjen utanför hemmets sfär, medan kvinnan verkar inom hemmet där hon 

sköter hushåll och barn. Hubbard anför att han inte anser att kvinnan är mindre värd än 

mannen men det går ändå att påstå att han argumenterar i enlighet med Hirdmans andra tes 

om att kvinnan är mindre värd än mannen, eftersom att han ideligen försätter kvinnan i ett 

mer negativt ljus än mannen. Detta gör han till exempel genom att förse henne med negativa 

egenskaper såsom avundsjuka, oordning, passivitet, överkänslighet och storhetsvansinne.
66

 

Som motpol framställer han mannen med karaktäriserande positiva drag som den aktive, 

beskyddande och progressiva äventyraren.                                                                                                                                                                                                         

. Slutligen argumenterar Hubbard även i linje med Hirdmans tredje tes som 

innebär att genuskontrakt skapas av båda könen. Detta gör han då han påstår att majoriteten 

av de amerikanska kvinnorna inte är intresserade av att få rösträtt. Detta påstående medför i så 

fall att det rådande genuskontraktet som innebar de då rådande könsrollerna var skapat av 

båda könen eftersom både kvinnorna och männen var i samklang om att kvinnor inte bör 

erhålla rösträtt. I enlighet med Hirdmans tredje tes påstår Hubbard även att mannen och 
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kvinnan båda påverkar hemmets sfär, och därför är de således båda med och skapar 

genuskontraktet.  

2.3 Bakgrund England   

År 1867 blev en kvinna, Mrs Lily Maxwell, från Manchester registrerad att rösta av misstag. 

Hon gick för att lägga sin röst, men detta gav upphov till starka protester. 1868 specificerade 

”the House of Common Pleas” att alla kvinnor var inkapabla att rösta. Detta kom som en 

konkretisering av ”the Reform Act” från 1832 som exkluderade kvinnor från att rösta, men 

ändå gav upphov till förvirring ifall kvinnor inte kunde rösta i några val överhuvudtaget.
67

 

Den kvinnliga rösträttsrörelsedebatten i England satte riktigt fart omkring 1872 då den 

centrala organisationen ”National Union of Women’s Suffrage Societies”, även ibland kallad 

för ”The Suffragists”, bildades. Denna organisation fungerade som en ledningscentral för 

suffragetternas kampanj.
68

 I enlighet med Hirdmans teori om genuskontraktet var kvinnors 

oförmåga att kunna rösta en norm som skapats nästintill omedvetet då kvinnlig rösträtt knappt 

ens hade bevärdigats diskuteras innan ”the Reform Act” sattes i verket 1832.
69

                                                                                                                                               

.  Julia Bush menar att ”The anti-suffrage movement has been portrayed by most 

historians as reactive and episodic.”
70

 Den kvinnliga könsrollen sattes i centrum i alla delar av 

samhällsdebatten, och uttrycket ”Den nya kvinnan” myntades.
71

 Debatten var hett laddad, och 

det skapades starka motpoler mellan suffragetterna och antisuffragetterna. Den var dock som 

Bush menar även episodisk och haltande då till exempel första världskriget bröt ut 1914 vilket 

då blev ett hetare ämne. Rösträtt i England infördes för kvinnor över 30 år 1918 då ”The 

representation of the People Act” röstades fram. 1928 utvidgades rösträtten till kvinnor över 

21.
72

 Julia Bush menar om antisuffragetterna att:                                      

Far from being the pawns of male antis, the leading ladies of antisuffragism drew their 

enthusiasm from deeply rooted convictions about womanhood, nation, and empire. Their views 

developed over many years, and did not remain static. Importantly, their views on the suffrage 

issue were meshed into beliefs, attitudes, and activities in many other areas of their lives.
73

                      

Vad Bush således menar är att de kvinnliga antisuffragetterna var kvinnor med åsikter som 

var väl genomtänkta och som utvecklades under tid. Antisuffragetternas argument är därför 

inte bara att avfärda som naiva och förfärliga. Redan från början av debatten har brittiska 
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kvinnor som varit emot kvinnlig rösträtt blivit förlöjligade av samhället, och detta 

förlöjligande och försummande av antisuffragetterna i England har fortsatt fram till idag.
74

                              

2.4. Analys 2. Marie Corellis text ”Women or Suffragette – A Question of National 

Choice.” 

Särskiljandet av suffragett och kvinna  

Författaren Marie Corelli öppnar sin antisuffragettiska essä med följande frågor: ”Shall we 

sacrifice our Womanhood to politics? Shall we make a holocaust of maidens, wives and 

mothers on the brazen altars of Party? Shall we throw open the once sweet and sacred homes 

of England to the manoeuvres of the electioneering agent?”
75

 Med dessa retoriska frågor 

försöker hon dels illustrera den rädsla som många delade över vad som egentligen skulle ske i 

England på 1900-talet ifall kvinnor skulle erhålla rösträtt, och dels påverka dem som inte 

trodde att rösträtt skulle innebära en stor omställning med bevarad skepticism. Författaren 

Julia Bush skriver att:  

Would votes for women fundamentally alter anything? Both suffragists and antisuffragists faced 

an uphill struggle in convincing British women that this was the case. Whilst debating the 

Woman Question within their own organizations and with each other, they needed also to 

demonstrate its relevance to ordinary women's lives. At their most successful, women activists 

on both sides of the suffrage divide linked the franchise question to broader concerns over 

education, employment, marriage, sexual behaviour, the hardships of workingclass families, and 

the prospects of Britain as a world power.
76

 

Bush menar i ovan angivna citat att både suffragetter och antisuffragetter stod inför det stora 

dilemmat att övertyga den stora massan om att rösträtt för kvinnor faktiskt skulle ha en 

ansenlig effekt på det dåvarande samhället. Hon menar att rösträtt för kvinnor innebar en 

negativ förändring för många i England eftersom den potentiellt skulle förändra den 

traditionella definitionen av en kvinnas status i samhället. Denna potentiellt nya kvinnliga roll 

i samhället var omoralisk och okristen menade antisuffragetter som Marie Corelli.
77

                                                                                                             

Karlyn Kohrs-Campbell visar även hur effektivt det är försätta sin publik i ett moraliskt 

dilemma genom att presentera fakta så att publiken blir tvingad att ta ståndpunkt i ämnet.
78

 

Det är således detta som Corelli försöker göra med sina retoriska frågor. Hon försöker både 

övertyga publiken att rösträtten faktiskt skulle innebära en stor förändring och tvinga publiken 
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att ta ståndpunkt.                                                                                                             . 

 Marie Corelli anser att suffragetterna har gett upp sina roller som värdiga 

kvinnor genom att engagera sig inom politiken. Hon anser att politiken endast är till för män. I 

sin essä förklarar hon att det existerar en dikotomi mellan kvinna och suffragett, och även 

mellan man och kvinna i enlighet med Hirdmans första tes om särskiljandet av könen. Hon 

definierar även kvinnans rättfärdiga, kristna roll i samhället och ställer den därefter i motsats 

till den omoraliska kvinnliga rollen som hon anser suffragetterna försöker skapa. Corelli 

påstår att suffragetterna har betett sig löjeväckande i sin kamp om rösträtt och att de borde 

skämmas för sitt omoraliska och okvinnliga beteende.
79

 Hon skriver att ”it all sounds much 

more like ’stage’ thunder than any real warfare of natural elements, and I venture to say to my 

distracted, man-fighting sisters that I am just a woman among women, and yet – not a 

’suffragette’”.
80

 Det existerade således i England stor fientlighet mellan antisuffragetterna och 

suffragetterna. Lucinda Desha Robb skriver att: 

As support for woman suffrage increased so did the rancor between the suffrage and antisuffrage 

women, each group unfathomable to and intolerant of the other. Women on both sides of the 

issue accused their opponents of not being ”real women”. Suffragists ridiculed antisuffragists as 

”useless parasites” and ”a disgrace to their sex”. The antisuffragists, horrified at militant 

suffragists(…), declared that woman suffrage would ”be an endorsement of nagging as a 

national policy”.
81

                                                                                                                              

Corelli menar i sin essä att majoriteten av alla kvinnor i England, inklusive henne själv, inte är 

intresserade av att få rösträtt. Därför uppmanar hon läsaren att vara försiktig att identifiera alla 

kvinnor med beteckningen suffragett. 
82

 I enlighet med ovan angivna citat menar hon att 

suffragetter är våldsamma och ograciösa kvinnor som försöker efterlikna män, men endast 

lyckas se ut som misslyckade karikatyrer. Hon skriver att:  

No ungraceful, indecorous woman ever succeeds in anything she attempts. It is not in male 

human nature to admire a nondescript creature who, while aping to be like a man, makes this 

attempted semblance of a man ridiculous. No man cares to be libellously caricatured, and a 

masculine woman is nothing more than a libellous caricature of an effeminate man.”
83

                                                                                                                                 

. Hon skriver att hon sällan har sett en vacker suffragett och antyder att de flesta 

suffragetter troligen aldrig ens kommer lyckas gifta sig eller föda barn.
84

 Julia Bush menar i 

linje med Corellis argumentation att ”Anti-suffrage women commented with increasing 

dismay upon female sexual behaviour in early 20th-century Britain, connecting suffragette 
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militancy to various forms of sexual deviance.”
85

 Corelli beskriver suffragetten som en kvinna 

som misslyckats i att uppnå status i enlighet med den traditionella bilden av hur en kvinna ska 

vara och te sig. Hon tilldelar den traditionella kvinnan attribut som att viljan att ingå 

äktenskap, bli moder, vara vacker, graciös, mild, och duktig på hushåll. Samtidigt som hon då 

skapar en motsats mellan suffragetten och den traditionella kvinnan, skapar hon i enlighet 

med Hirdmans första tes en dikotomi mellan mannen och kvinnan då mannen beskrivs med 

helt andra adjektiv än de ovan nämna. Han beskrivs summerat som den starke beskyddaren av 

hemmet.
86

                                                                                                                         .

 Då Corelli menar att suffragetterna ämnar smutskasta den rådande rättfärdiga, 

kristna och moraliska kvinnorollen argumenterar hon i enlighet med Hirschmans tvärtomtes. 

Suffragetterna försöker enligt Corelli skapa kaos och uppror i samhället. Den topik hon främst 

hämtar sina argument ifrån då hon argumenterar för det nödvändiga särskiljandet av kvinna 

och suffragett samt för särskiljandet av kvinna och man är således ”naturligt/onaturligt”. Hon 

påstår klart och tydligt att det existerar onaturliga samt naturliga könsroller.    

 

 

Den kristna kvinnan  

Jane Lewis skriver att:  

It was very difficult for feminists to attack the concept of separate spheres supported as it was by 

Victorian science, and impossible for them to question the importance attached to the traditional 

role of wife and mother. They ususally contended themselves with acknowledging that there 

were natural differences between men and women, but in denying that this rendered women 

necessarily inferior.
87

 

Det var svårt för suffragetterna att argumentera emot de mest grundläggande kvinnoattributen 

som ”hustru” och ”moder” eftersom könsrollerna, som Lewis påstår i ovan nämnda citat, var 

väldigt hårt rotade i samhället med hävdat stöd av både vetenskap och religion. Det var enkelt 

uttryckt svårt att argumentera emot att kvinnor och män inte skulle inneha separata sfärer i 

samhället. Följaktningen utgjorde det en effektiv argumentation för de flesta antisuffragetter 

att påstå att införandet av rösträtt skulle föra samman de manliga och kvinnliga sfärerna i 

samhället. Detta skulle medföra oro i samhället då ett sammanförande av den manliga och 

kvinnliga sfären, då främst i politisk mening, aldrig tidigare hade testats i någon större skala.                                                                                                     
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. Corelli särskiljer således som ovan nämnts man och kvinna och talar om 

”naturliga egenskaper” och dessa egenskaper, eller normer, har sin grund i kristna 

värderingar. England var ett utbrett konservativt kristet samhället i början av 1900-talet då 

kyrkan stod i centrum.
88

 Enligt Corellis definition av hur en kristen kvinna ske bete sig är 

kvinnan onaturlig då hon försöker efterhärma manliga egenskaper. Hon menar att ända från 

tidens början har kvinnan överbeskyddat mannen. Detta illustrerar hon med metaforen hur 

Eva åt av äpplet i Edens lustgård och sedan bjöd Adam på äpplet. Istället för att skuldbelägga 

Adam för att han också åt av äpplet skyllde hon på ormen, d.v.s. djävulen. Eva skyddade då 

mannen istället för att låta honom ta den rättfärdiga skulden för det han gjorde. Följaktningen 

lärde sig inte Adam något av sitt misstag. Corelli menar även att Eva troligen gav Adam 

mycket mer av äpplet att äta än vad hon själv åt, och att han därför fick mycket mer kunskap 

än Eva. På samma sätt menar Corelli att hennes samtida kvinnor skämmer bort sina pojkar 

och uppmanar dem till att bli egoistiska kvinnohatare.
89

 I enlighet med Hirdmans tredje tes är 

kvinnan således med och skapar genuskontraktet. Hon beter sig omoraliskt och låter då 

samtidigt mannen behandla henne dåligt. Att genuskontraktet ser ut som det ser ut är därför 

inte endast mannens fel, det är lika mycket kvinnans. Corelli menar att det dåliga 

behandlandet av kvinnor inte kommer kunna lösas genom att kvinnor får rösträtt. Istället 

måste kvinnan lära sig att uppfostra sina pojkar på rätt sätt.                                                                                                                                              

. Alltför ofta menar hon att mödrarna i familjerna agerar utifrån sin egen 

avundsjuka och omoral. Corelli menar att mödrarna tänker på sitt utseende istället för att 

fokusera på dygd och moral. Döttrarna i familjen imiterar sina mödrar genom att agera med 

liknande oattraktiva drag som får sönerna i familjen att tro att kvinnor är en ytlig, känslosam 

ras som de får behandla hur de vill. Eftersom mödrarna aldrig låter dem ta någon egentlig 

skuld för deras eget dåliga uppträdande blir de som följd därav även egoistiska.
90

 Att 

mödrarnas dåliga uppförande påverkar pojkarna i familjen negativt hänger inte bara ihop med 

att kvinnan är med och skapar genuskontraktet, kvinnan är således även med och särskiljer sig 

själv ifrån mannen i enlighet med Hirdmans första tes. Hon beter sig odygdigt och omoraliskt 

eftersom hon bryr sig för mycket om sitt utseende och särskiljer sig då från mannen.                                                                                                                            

.  Corelli menar att kvinnan ”begins her doting stupidity in his childhood – ’He is 

a boy! He must have his liberty’ says his fond mother; so if the precious ’boy’ torments his 

sisters or swears at his teachers, he is excused on the ground that, - ’He has so much spirit, the 
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darling! Boys cannot be like girls’.”
91

 Citatet visar på att pojkarna och flickorna blir särskiljda 

av modern i enlighet med Hirdmans första tes redan när de är små. Corelli demonstrerar även 

i citatet att det främst är kvinnan som är ansvarig för sina barns uppfostran, inte mannen. 

Därför ligger skulden för en misslyckad uppfostran mestadels på kvinnan. Detta går i linje 

med Hirdmans tredje tes gällande hur genuskontraktet i familjen skapas av båda könen. Enligt 

Corelli imiterar barnen båda föräldrarna, även om det är modern som har det främsta ansvaret. 

Corelli medger alltså att mannen behandlar kvinnan dåligt men påstår samtidigt att det är 

kvinnans eget fel.
92

 Argumentationen går även i linje med Hirschmans tvärtomtes då 

rösträtten skulle uppmuntra dåligt omoraliskt beteende istället för att förbättra det. Det skulle 

innebära en negativ förändring för samhället om kvinnan gavs mer ansvar när hon inte ens 

klarar av det moraliska ansvar hon redan har i hushållet. De topiker Corelli främst hämtar sina 

argument ifrån då hon diskuterar den kristna kvinnans misslyckade ansvar för att uppfostra 

sina barn kan således härledas från topiken ”Bibeln”, eftersom att det omoraliska beteendet 

definieras i relation till kristna värderingar, och topikerna ”Uppfostran” och ”moral”.                    

 

 

Den upplyfta kvinnan  

Enligt Corelli innehar kvinnor sällan betydande roller inom vetenskap, litteratur och musik. 

Corelli menar att de varken är skapade till att ha det, eller att de flesta kvinnor är tillräckligt 

intellektuella för att ha det. De få kvinnor som har fått betydande roller inom den 

intellektuella världen blir betraktade som okvinnliga. Corelli menar att de flesta kvinnor bryr 

sig mer om mode och utseende än om intellektuella aktiviteter som politik, litteratur och 

vetenskap. Därför tycker hon att det går att kunna hävda att majoriteten av kvinnorna i 

England inte är tillräckligt intellektuella för att kunna få rösta. Hon menar även att kvinnor 

förlitar sig alltför mycket på känslor och impulser.
93

 Detta går i linje med Hirdmans andra tes 

om att mannen är värd mer än kvinnan inom intellektuella aktiviteter såsom just vetenskap, 

litteratur och musik. Trots detta skriver hon samtidigt att världen har fått en förvriden bild av 

kvinnan som endast mamma och fru. Denna felaktiga bild är dock, liksom mannens ovan 

diskuterade egoism, kvinnans eget fel. Corelli skriver att kvinnor trycker ner varandra istället 
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för att uppskatta varandra och när männen är små ser de på sina mödrar och inges med 

föreställningen att alla kvinnor som nämnts bara är intresserade av sitt utseende och odygdiga 

aktiviteter.
94

                                                                                                                                                         

. Det kvinnliga idealet som Corelli vill att varje kvinna ska sträva att efterlikna är 

en upphöjd gudomlig kvinna som sätts på en piedestal. Hon citerar till exempel Dante som är 

ett klassiskt exempel på en författare som porträtterar sin huvudkvinna, Beatrice, som 

upphöjd.
95

 Dante Alighieri var en medeltida författare som väl kände till den höviska 

traditionen. Han har skrivit verk som på vissa ställen reflekterar de höviska idealen, varav ett 

är Vita Nuova som Corelli har hämtat sitt citat ifrån. I texten sätter Dante kvinnan på en 

piedestal där mannen dyrkar henne som ett utomjordligt väsen, som en idyllisk idé. Kvinnan i 

sin tur förväntas vara återhållsam och hon fungerar som en ganska passiv gestalt. Hon skulle 

leva i motsvarande purdha – den indiska situationen idag(man lever introvert och sexuellt 

återhållsamt). Dante skriver att ifrån första stund då han ser Beatrice tar kärleken väldet över 

hans själ. Hon är änglalik och han blir hennes slav igenom livet. Beatrice är som la donna, 

som Maria – den höviska upphöjda, gudomliga kvinnan i sin storhet.
96

 Corelli menar att den 

ideala kvinnans situation är att efterlikna en gudomlig gestalt som denna, eftersom en sådan 

position faktiskt inger henne med mer makt än vad en röst i ett politiskt val kan ge. Lucinda 

Robb skriver att:  

many antisuffragists took great pride in the accomplishments of women and lauded their work as 

reformers. To them, the limitations of women’s political acitivity was not a constraint; it was a 

virtue that allowed women to advise both political parties on a nonpartisan basis. In short they 

felt that women would have a chance to make the world a better place if they worked within 

their own separate sphere.”
97

     

Corelli menar att kvinnans verkliga makt ligger i att hon kan styra en man som hon önskar. 

Hon skriver följande: ”What is the first natural claim or ’right’ of woman? Is it not to be 

loved, admired and honoured by man?”.
98

 ”Man is what women makes him. She bears him 

and rears him. She is his sovereign and supreme ruler. From the first breath he draws, She, 

and She alone possesses him.”
99

 En skicklig kvinna ska likt en spindel kunna spinna ett nät 

där män fastnar. Hon kan sedan efter hur hon behagar styra vad hon vill att männen ska göra, 

både politiskt och i övrigt; dock måste hon styra dem med moraliska och kristna 

intentioner.
100

 Att kvinnan ska sträva efter en upphöjd position går emot Hirdmans teori att 
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mannen är med värd än kvinnan, eftersom det enligt Corelli är kvinnan som har makten. Dock 

går det ändå att argumentera att kvinnan är mindre värd än mannen eftersom hennes roll ändå 

är relativt mer passiv och inskränkt än mannens. Hon är bunden främst till hemmets sfär, 

medan mannen mer fritt kan röra sig både inom och utanför hemmet.                                                                                                                                                                                   

.  Corelli argumenterar således även i enlighet med Hirschmans tvärtomtes då hon 

poängterar att”(…)the fact remains that a man is seldom anything more than a woman’s 

representative.”
101

 Eftersom kvinnan har i sin makt att kunna styra män, och därmed alltså 

kunna styra hur de röstar, så blir rösträtt enligt Corelli något negativt eftersom kvinnan 

erkänner sig svag då hon säger att hon vill rösta. Det är ett steg ner från den gudomliga 

piedestalen som kvinnan tidigare suttit på. Genom att kliva ner från denna piedestal förlorar 

hon sin makt över män. Hon säger att hon som kvinna står över rösträtten, och att:  

the very desire for a vote on the part of a woman is an open confession of weakness, – a proof 

that she has lost ground, and is not sure of herself. For is she is real Woman, – if she has the 

natural heritage of her sex, which is the mystic power to persuade enthral and subugate man, she 

has no need to come down from her thrown and mingle in any of his political frays, inasmuch as 

she is already the very head and front of government.
102

  

Den topik hon främst hämtar sina argument ifrån då hon argumenterar för att kvinnan bör 

söka fortsätthålla sin upphöjda position som mannens egentliga härskare är återigen 

”naturligt/onaturligt”, då hon menar att kvinnan på piedestalen, dvs. i sin naturliga position 

har all makt hon behöver.  

Sammanfattning Corelli  

Genomgående i sin essä argumenterar Corelli i enlighet med Hirschmans tvärtomtes då hon 

påstår att kvinnlig rösträtt kommer innebära negativa förändringar i samhället. Hon är även i 

någorlunda linje med Hirdmans teser. Hon menar i enlighet med Hirdmans första tes att 

särskiljandet av man och kvinna är naturligt och det härstammar ifrån kristendomen. Kvinnan 

ska inte eftersträva att likna mannen. Hon har sin plats i hemmets sfär där hon ska agera som 

drottning över hushåll och barn. Eftersom Corelli själv hävdar att detta inte innebär att 

kvinnan är mindre värd än mannen argumenterar hon inte i enlighet med Hirdmans andra tes 

om att kvinnan är mindre värd än mannen. Dock går det att anföra att kvinnnan ändå är det då 

hon tilldelas en roll i samhället som har mycket mindre rum för individuell utveckling än 

mannen. Kvinnans roll blir främst bunden till endast hemmet.                                                   .

 Corelli argumenterar även i linje med Hirdmans tredje tes om att 

genuskontraktet i en familj skapas av både mannen och kvinnan. Corelli menar att barnen i 
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familjen imiterar sina föräldrar, och agerar efter hur deras föräldrar beter sig. Hon menar dock 

även samtidigt att det är främst kvinnans ansvar att uppfostra barnen vilket medför att 

egoistiskt beteende av männen och en förvriden världsbild av kvinnan som omoralisk endast 

är kvinnans eget fel. Kvinnan förtjänar inte rösträtt varken ur en intellektuell synvinkel eller 

moralisk. Rösträtt skulle även medföra ett nedsteg från den upphöjda position som 

eftertraktad kvinna som Corelli menar att kvinnor ska eftersträva eftersom den inger henne 

med makt att kunna styra män, och därmed makt att kunna styra hur de ska rösta. Det topiker 

som Corelli främst hämtar argument ifrån är ”naturligt/onaturligt”, ”familjeförhållanden”, 

”Bibeln”, ”Uppfostran”, ”dygd” och ”moral”.    

2.5. Jämförande analys  

Kvinnan och mannen ur ett religiöst perspektiv  

I enlighet med Hirdmans första tes särskiljer både Hubbard och Corelli kvinnan och mannen. 

Som ovan konstaterat i de två analyserna skapar Hubbard och Corelli varsin definition av 

kvinnan som utgår ifrån kristna värderingar. Denna definition ställer de sedan emot mannen, 

som fungerar som en motpol till kvinnan. Kohrs-Campbell menar att feministisk teori, 

inklusive henne själv, anser att det är sociala strukturer och definitionen av den kvinnliga 

rollen som skapar problem som individuella kvinnor upplever i deras personliga liv.
103

 

Hubbard och Corelli beskriver dock mannen och kvinnan med helt olika adjektiv. Exempelvis 

förser Hubbard kvinnor med drag som avundsjuka, oordning, passivitet, överkänslighet och 

storhetsvansinne.
104

 Han framställer mannen som en motpol med karaktäriserande drag som 

den aktive, beskyddande och progressive äventyraren .
105

 På samma sätt beskriver Corelli 

kvinnan som överkänslig, avundsjuk och utseendefixerad. Dock lyfter hon inte upp mannen 

på samma sätt som Hubbard gör. Hon menar att mannen ofta är egoistisk och behandlar 

kvinnan dåligt, men att det är kvinnans eget fel.                                                                                                                                                     

. I Correllis essä får mannen en dubiöst intressant roll när den sätts som motsats 

till kvinnan. Metaforen om Adam och Eva skapar en bild av en man som inte alls är 

gudfruktig och moralisk. Enligt Corellis framställning av mannen har han en subjektiv 

målsättning att lyckas bli/vara en övermänniska som har rätt att sätta sig upp emot de rådande 

konventionerna i samhället samt emot kvinnan, naturen och Gud. Eftersom Corelli 

skuldbelägger kvinnan för att mannen har blivit denna egoistiska varelse, måste kvinnan 

                                                        
103

Kohrs-Campbell 1999, Sid 402. 
104

 Hubbard 1915, sid 8. 
105

 Hubbard 1915, sid 41. 



 29 

ändra sig moraliskt så att hon kan styra mannen i rätt riktning. Hon ger då kvinnan en riktning 

att åstadkomma en metamorfos till en gudomlig gestalt på en piedestal som mannen dyrkar. 

Mannen blir således inget mer än kvinnans representant eftersom hon då har full kontroll över 

honom. För att detta maktutövande och denna kontroll ska kunna exektueras sunt måste 

kvinnan i enlighet med kristna normer bete sig moraliskt och etiskt.                                   .

 Det finns en skillnad i att Corelli ser mannen som endast kvinnans representant, 

medan Hubbard ser mannen som kvinnans representant. Båda försöker framhärda att detta 

betyder att kvinnan och mannen är jämlika, men det ligger en mer negativ klang angående 

kvinnan i Hubbards påstående. Corelli sätter kvinnan på piedestalen där hon dyrkas av 

mannen, medan Hubbard ser det som att mannen dyrkas av kvinnan. Corelli försöker hela 

tiden framställa sig som en universell kvinna, som en av alla kvinnor. Hon säger att hon inte 

är suffragett men ändå är suffragetterna hennes systrar. Välviljan hon skapar därigenom blir 

ett argument för att anamma hennes åsikter i och med att det framstår som att hon försöker 

lyfta fram kvinnan, dvs. alla kvinnor, i ett av henne framställt positivt perspektiv. I Corellis 

essä är det kvinnan som ska vara förebilden, medan det i Hubbards essä är mannen. På 

liknande sätt är det i Corellis essä kvinnan som har den ultimata makten över mannen, medan 

det i Hubbards essä är mannen som har makt över kvinnan.                                                                                                                                          

.   Vad som blir en samstämning konsekvens av den kvinnan som både Corelli och 

Hubbard frammålar är att hon blir placerad i en värld där hon endast tillåts bete sig relativt 

passivt. Det bildas en paradox i att Corelli anser att världen har en snedvriden bild av kvinnan 

som endast moder och hustru, men samtidigt vill hon att kvinnan ska upprätthålla denna fasad 

för att hon ska vara dyrkad av mannen. I enlighet med Hirdmans genusteori
106

 kan det 

konstateras att i Hubbards essä framstår det som att till och med Gud tilldelas manliga 

egenskaper och att det är mannen som strävar efter att bli Gudsliknande enligt det rådande 

genuskontraktet. Hubbard anser därmed att det är den aktive mannen som är den mest 

framstående. Eftersom kvinnan och hennes passiva genusroll hålls åtskild från mannen i 

Hubbards essä kan hon enligt Hirdmans genusteori vare sig praktiskt eller ens teoretiskt, på 

det sätt dessa egenskaper värderas, nå upp till detta ultimata att mäta sig med Gud.                                                                                                                                       

. I båda essäerna har kvinnan det lägre genuset ur ett religiöst perspektiv. I 

Corellis essä tar dock Gud avstånd från mannen i ett Ikaros perspektiv, männen faller och 

misslyckas när de försöker likna Gud. I Hubbards essä blir kvinnan reducerad till modern och 

systern och får inga egentliga personliga drag utöver sin stereotypiska kvinnlighet. I båda 
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essäerna blir det nästintill omöjligt för kvinnan och mannen att ha ett riktigt förhållande 

utifrån deras verkliga personligheter. Detta om de ska inta de roller som Corelli och Hubbard 

vill att de ska efterlikna. De kommer aldrig att lyckas finna en våglängd där det kan ske riktigt 

kommunikation. I båda essäerna är en person upplyft som ett gudomligt väsen, mannen i 

Hubbards, och kvinnan i Corellis. Mannen och kvinnan är således särskiljda i enlighet med 

Hirdmans första tes.                                                                                                                                                

. Corellis definition av den ideala kvinnan bygger på att hon är bra på att 

manipulera en man som lätt faller i synd. Hubbards definition av kvinnan bygger på att hon 

ska vara passiv och hela tiden eftersträva att leva i symbios med mannen. Utifrån både 

Hubbards och Corellis definition av vad en kvinna är så blir slutsatsen att en kvinna är 

inkapabel att rösta. Det går enligt Hubbard emot naturen och den kristna världsbilden ifall en 

kvinna ska blanda sig i politiken. Enligt Corelli förtjänar kvinnan inte heller att rösta eftersom 

hon inte beter sig moraliskt. Corelli tycker även att kvinnan nedgraderar sig om hon blandar 

sig i den smutsiga politiken. Sammanfattningsvis argumenterar både Hubbard och Corelli 

genomgående utifrån Hirschmans tvärtomtes i sina essäer. Det blir sämre för båda könen om 

kvinnan skulle få rösträtt.                                                                                                                                 

Kvinnan och mannen ur ett familjeperspektiv  

I båda essäerna intar man ett familjeperspektiv. Ur detta kan iakttagas att männens 

ambitioner, handlingar och livsmål hålls isär och värderas högre än kvinnornas tilldelade 

passiva roller som innebär att vårda, ta hand om och vidmakthålla de familjära strukturerna. 

Männen är aktiva utanför familjen medan däremot kvinnorna har fått ett begränsat utrymme 

för sina förväntade aktiviteter och lever inom och för familjen.  I enlighet med 

genuskontraktet
107

 är kvinnans uppgivande av sig själv, sin utveckling och individuella 

önskningar till förmån för familjen självklar, och detta endast eftersom de är kvinnor. 

Tillstånden, som anses naturliga, är en följd av ett patriarkaliskt samhälle, som skapar de 

roller som män respektive kvinnor förväntas inta. Denna ovanstående beskrivning av mannen 

och kvinnan och deras aktivitet och passivitet är i linje med Hirdmans genusteori om 

särskiljande av det manliga och det kvinnliga.
108

                                                          .

 I båda essäerna uttalas som nämnts könsrelaterade attribut som kan 

sammanfattas som:” den överkänsliga, milda utseendefixerande modern” samt det ”aktiva 

äventyrliga överhuvudet mannen”. För kvinnorna handlar det mycket om en påtagen fernissa. 
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Moderskapet var en genomgående viktig punkt, både för suffragetterna och antisuffragetterna. 

Julia Bush skriver att ”The theme of motherhood was central to suffragism and to its 

opposition, serving both to unite and to divide. Whether or not women were to be direct 

participants in parliamentary government, their interests as mothers needed promotion and 

protection.”
109

 Det som tycks ha varit problematiskt innan rösträttsdebatten kom igång var att 

det var lätt att anta att kvinnorna agerade utifrån ett förväntat och inlärt handlingsmönster utan 

att reflektera över det. Genuskontraktet skapades således omedvetet i enlighet med Hirdmans 

tes.
110

 Kvinnornas omhändertagande av och inom familjen sker ur ett empatiskt feminint 

perspektiv vilket leder till att kvinnan frambringar känslor hos sina barn där hon framstår som 

passiv i motsats till den utåtriktade och aktive mannen. Barnen så att säga föds, växer upp och 

uppfostras in i gällande sociala och kulturella könsföreställningar. Precis som enligt Hirdmans 

teori görs detta således utan vidare eftertanke.                                                                                                              

. Utifrån båda essäerna går det att hävda att både kvinnorna och männen i 

hushållet är med och skapar denna genusordning, eller detta s.k. genuskontrakt. Om Hirdmans 

teori tillämpas på de tänkta barnen i familjerna som Hubbard och Corelli förespråkar får dessa 

barn genom sina iakttagelser av familjen överta och lära den tidens sociala och kulturella syn 

på genus. Barnen får lära sig att värdera det manliga och kvinnliga annorlunda. Förväntningar 

leder både kvinnorna och männen till förutfattade särskiljda roller.  

3. Sammanfattande slutsats   

Även idag kvarstår i mångt och mycket grunddragen i den syn på kvinnan som framställs i 

Hubbards och Corellis essäer. Oavsett om beskrivningen av de kvinnliga egenskaperna nu är 

annorlunda så förekommer nedvärderade uttryck, kvinnoförtryckande åsikter och påståenden 

varje dag i massmedia, tidningar, böcker och musik. På många sätt framställs mannen 

fortfarande som den mer värda aktiva personen medan kvinnan är den passivt mindre 

värderade varelsen utifrån vår tids kulturellt och socialt betingade genusteori. Dock kan 

anföras att i enlighet med Hirdmans genusteori så har framsteg avseende kvinnlig jämställdhet 

nåtts på så sätt att det individuella betraktelsesättet av kvinnor har vuxit sig starkare tack vare 

den kollektiva genussynens förändring.   

.  En retorisk likhet som förekommer i både Hubbards och Corellis essä är att de i 

enlighet med Hirdmans första tes särskiljer könen. Särskiljandet anser de nödvändigt och 

naturligt, då de menar att den kristna Guden skapade mannen och kvinnan annorlunda med 
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olika uppgifter i livet. Mannen ska verka utanför hemmets sfär medan kvinnan ska ta hand om 

barnen och hushållet. En retorisk skillnad i deras essäer är dock att Hubbard ser det som att 

mannen är den som bör vara dyrkad av kvinnan, medan Corelli anser att det är kvinnan som 

ska sträva efter att vara dyrkad av mannen. Både Hubbard och Corelli anför att de särskiljda 

könsrollerna inte innebär att mannen är mer värd än kvinnan vilket går emot Hirdmans andra 

tes om att mannen är mer värd än kvinnan. Dock går det att hävda utifrån dagens normer att 

den roll Hubbard och Corelli förser kvinnan med ändå är mindre värd än mannens då den är 

extremt passiv, och har mindre rum för individuell utveckling än mannen.                                   

. Kvinnan blir hänvisad till en värld där hon reduceras till att verka inom hemmet. 

Mannen däremot, kan röra sig mera fritt både inom och utanför hemmets sfär; dock tilldelas 

även mannen en förutfattad roll. Den kvinnoroll som bestämts i nu nämnt avseende får 

således som konsekvens att kvinnan blir fragmentiserad och generaliserad på så sätt att hon 

knappt tilldelas utrymme för vare sig individuell utveckling eller existens utanför hemmets 

sfär. Detta förväntas sedan anammas av kvinnornas barn och män som något positivt som inte 

kan ifrågasättas i den rådande kulturella och sociala miljön. I enlighet med Hirdmans tredje 

tes försvaras genuskontraktet med den retorik som tar sin utgångspunkt i de förhållanden som 

framhålls som ideala i essäerna och frivilligt upprätthållna av de båda könen. Barnen med sina 

ringa livserfarenheter erfar efter relativt kort tid att denna genusets, kulturella och sociala 

uppdelning har sitt sammanhang i ett omedvetet accepterande av sakernas då rådande 

tillstånd.                                                                                                    .

 Genomgående i essäerna argumenterar även båda författarna i enlighet med 

Hirschmans tredje tes, tvärtomtesen, då de påstår att både kvinnan och mannen, samt 

samhället i övrigt kommer fara illa av ett införande av kvinnlig rösträtt. Topikerna som 

Hubbard och Corelli främst hämtar sina argument ifrån när de propagerar mot kvinnlig 

rösträtt tar sin grund i det som är ”naturligt/onaturligt” samt ”sant/falskt”, står i ”Bibeln” och 

främjar goda ”familjeförhållanden” och bra ”uppfostran”. Det är till och med så att de hämtar 

argument som är att härleda till topikerna ”moral” och ”dygd”. Topikerna sammanlänkas och 

tar sin kraft från varandra. De stödjer varandra i påstådda kristna värderingar och sanningar 

hämtade från Bibeln. Således är till exempel topikerna ”familjeförhållanden” och 

”uppfostran” tätt sammankopplade med vad som är ”naturligt/onaturligt” och ”sant/falskt” i 

enlighet med ”Bibeln”. Även dygden och moralen härstammar från kristna värderingar. 

Hubbard går till och med så långt att han jämställer kvinnlig rösträtt med av honom 

uppfattade politiska villoläror som kommunism. Den topik han då hämtar sina argument ifrån 
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har jag benämnt ”sant/falskt” och hör ihop med antitesen ”i människan inbyggda sanningar 

kontra irrläror”. 

. Fastän kvinnor idag i det flesta länder har rösträtt är de alltjämt nedvärderade 

och förtrycka i många avseenden. Det gäller att utifrån rådande värderingar i dagens samhälle 

kunna särskilja norm från vad som är rätt och fel. I enlighet med Hirschmans teori 

förekommer fortfarande argumentation emot progressiva reformer. Till exempel lovordas idag 

kapitalismen. Att marknaden blir mer konkurrensinriktad ses av majoriteten som något enbart 

positivt som ska lyfta världens ekonomi till skyarna. Men tänk om råkapitalismen har fel? 

Länder som Greklands och Irlands ekonomi har rasat och det sker till exempel en ökad 

segregering i Sverige p.g.a. av ungdomars rätt till val av skolutbildning. Detta är bara ett 

potentiellt exempel på politik som stöds av majoriteten men som kanske i framtiden kommer 

ses som ett felsteg i historien. Vad vi borde lära oss av suffragettdebatten är att vi måste 

analysera alla politiska åsikter, även om både vetenskapen, massmedia och majoriteten av 

befolkningen verkar luta mot att en sida har de rätta argumenten.  

  För att upptäcka existerande genussystem idag anser jag att vi aktivt måste välja 

att se på rådande könsroller. En kvinna i Sverige av idag är ur det samhälleliga perspektiv 

som vi anammar långt mer jämställd än kvinnan i början av 1900-talet. I ett globalt perspektiv 

kan denna progressiva uppfattning om kvinnans jämställdhet ifrågasättas. Oavsett om kvinnan 

nu har rösträtt till och med i Schweiz, vilket hon fick 1971, så anser jag att kvinnan globalt 

sätt är en andra klassens medborgare i många avseenden. Många argument som man 

framförde emot kvinnans jämställdhet kan nu anföras mot kvinnans emancipation till exempel 

i form av rätt till egen försörjning genom att det finns barnomsorg och omständigheter som 

den stora frånvaron av kvinnor i bolagsstyrelsen. I ett större perspektiv så finns det länder där 

kvinnor fortfarande saknar rösträtt, till exempel i Saudi-Arabien.
111

                                                                                                              

.   Samma topiker som användes i argumentationen emot kvinnans rösträtt används 

idag emot till exempel homosexuella äktenskap. Det är inte naturligt, det går emot Bibeln, det 

är felaktiga familjeförhållanden m.m. Ifall människan gör sig själv historielös så förlorar hon 

argument. I historien finns argument för mänskligt förtryck och okunskap som går igen i 

dessa tider, bara i andra former och i andra debatter. Därför anser jag att det har varit viktigt 

att skriva om antisuffragettisk retorik eftersom den oavsett om den kan förefalla obsolet, är 

det motsatta. Genom att se på historien, där könsrollerna, och argumenten emot progressiva 
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reformer har sina källor, ser vi snabbt att historien går igen och vi kan därefter jämföra med 

vår vardag och verklighet. Både Hirdmans och Hirschmans teori handlar om att ifrågasätta 

självklarheter. I min inledning nämnde jag ett intensivt samtal som pågick runt om i världen 

då rösträttsdebatten började. Detta intensiva samtal pågår i högsta grad än idag och vi är alla 

en del av det, vare sig vi vill eller inte. Den positiva nyheten är dock att vi alla kan påverka 

och förändra och att inget genussystem är statiskt.  
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