
Svenskans beskrivning 35, Göteborg 2016 

” … vi undertecknade svenska kvinnor ansluta oss till krafvet på 
full politisk medborgarrätt för Sveriges kvinnor” 
Skapandet av ett kvinnligt politiskt subjekt i svenska kvinnotidskrifter 
Karin Milles 
Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola 
karin.milles@sh.se 

Syftet med studien är att beskriva hur svenska kvinnotidskrifterna skrev fram ett kvinnligt 
politiskt subjekt genom rapporteringen från rösträttsrörelsens aktiviteter under 1900-talets första 
år. Studien ingår i ett större projekt som syftar att beskriva hur kvinnorörelsen har förhållit sig 
till, erövrat och förändrat den offentliga språkarenan under de senaste hundra åren. Forskningen 
om de svenska kvinnotidskrifterna har börjat utvecklas (Nordenstam 2014) men de text- och 
språkvetenskapliga aspekterna är underbeforskade.   

Den teoretiska ramen för studien är socialkonstruktivistisk, där en kombination av den systemisk 
funktionella grammatikens syn på språket som ett resurssystem för mening (Halliday 2004), 
emotionssociologins syn på sociala ritualer som identitetsskapande (Collins 2004) samt det 
medievetenskapliga begreppet medieritualer (Couldry 2003), som beskriver hur medierna har en 
central roll i skapandet av samhälleliga identiteter och kategorier, används.  

Ett antal artiklar som refererar större gemenskapsskapande aktiviteter som kongresser, större 
möten och fester inom rösträttsrörelsen under åren 1902-1919 har valts ut ur tidningarna 
Dagny/Hertha, Rösträtt för kvinnor samt Morgonbris. De analytiska redskapen hämtas från den 
systemisk funktionella grammatiken (Halliday 2004) där framförallt texternas ideationella nivå 
med processtyper uppmärksammas. Vad som händer och vilka personer som är aktiva i 
skeendena är två centrala aspekter som undersökts.    

Studien visar hur rösträttskvinnorna i artiklarna tillskrivs en aktörsroll inom ett politiskt fält med 
ett flertal möjliga positioner, där kommunikativa positioner är de dominerande. Denna aktörsroll 
fungerar på ett symboliskt plan som en sammanhållen identitetsresurs som rörelsens aktiva 
kvinnor kan använda som förebild, dvs. den skapar i förlängningen ett kvinnligt politiskt subjekt 
med handlingsutrymme i offentligheten. 
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