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Abstract  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Internationella Kvinnodagen uppmärksammas i 

Sverige 2017. Vilka frågor är centrala, vilken form har evenemangen och vem inkluderas är 

frågorna som jag ämnar besvara. Som metod har jag använt mig av dokumentstudier samt 

observation på Internet (Facebook) där 8:e mars evenemang från olika orter i Sverige utgjort 

studiens material. De teoretiska förståelseramar som legat till grund för analysen består 

framförallt av Chandra Mohantys teori om intersektionalitet och problematiken kring ett 

”globalt systerskap”, Sara Ahmeds teori om ”rummets orientering”, dvs hur rum är 

orienterade efter de kroppar som är tänkta att vistas där och hur världen görs otillgänglig för 

vissa kroppar. Jag använder mig även av Jonas Engmans teori om demonstrationer som 

politisk ritual. I analysen visar jag hur evenemangens utformning vittnar om olika perspektiv 

på ideologi och samhällsförändring. Jag visar även hur personer och kroppar inkluderas och 

exkluderas genom den direkta miljön och det indirekta perspektivet (vems erfarenheter och 

intressen som prioriteras). Studien visar att det råder stor mångfald bland de frågor som tas 

upp i de olika evenemangen under dagen. Min tolkning av detta är att mediet Facebook 

möjliggör för även privatpersoner och mindre etablerade organisationer att skapa egna 

evenemang och själva lyfta sina frågor.  

 

Nyckelord: Intersektionalitet, Internationella Kvinnodagen, 8:e mars, politiska ritualer, 

demonstration, feministiska aktioner, tillgänglighet och inkludering.  
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1. Inledning  
Det hela började våren 2016. Jag läste socialantropologi på universitetet och skulle för första 

gången delta i ett demonstrationståg på Internationella Kvinnodagen 8 mars. Sedan jag var 

liten har jag alltid betraktat mig själv som feminist men eftersom jag är uppvuxen i en 

borgerlig medelklassfamilj har demonstrationer inte varit ett vanligt inslag i mitt liv. Genom 

Facebook insåg jag att det fanns många tåg att välja mellan men jag valde att gå i 

demonstrationståget som anordnades av 8 mars-kommittén. ”Demonstration för Gränslöst 

Systerskap” hette det. Det lät inkluderande och bra. Medan jag gick i tåget blev det dock 

uppenbart att det fanns tydliga gränser för vilka kvinnor och feminister som var inkluderade i 

tåget genom de frågor och slagord som prioriterades och hördes. “Kvinnokamp! Klasskamp!” 

var en av de mest återkommande slagorden. Inte så konstigt kanske då huvudtalarna utgjordes 

av representanter från bland annat Ung Vänster och Fi. Detta fick mig ändå att fundera över 

begreppet ”gränslöst systerskap” och Internationella Kvinnodagens syfte. (Den borgliga) 

Alliansen har också gjort anspråk på feminismen genom sin slogan “Feminism utan 

socialism”. Trots detta verkade borgerliga/liberala feminister märkligt frånvarande under 

denna dag. Vad betyder egentligen “Internationell Kvinnodag”? Är det en dag att 

uppmärksamma kvinnors gemensamma intressen (och vilka är i så fall dessa?) eller är det en 

dag för kvinnor att protestera för sina frågor alternativt fira som helst önskas? Och hur spelar 

klass, etnicitet, sexualitet och ålder in i uppmärksammandet av denna dag? I denna studie ska 

jag undersöka hur Internationella Kvinnodagen uppmärksammas i Sverige 2017 och vilka 

frågor som står i centrum för att sedan analysera detta utifrån en intersektionell analys.  

 

1.1   Problemformulering 
Sedan instiftandet av Internationella Kvinnodagen 1910 (Atlestam 1996:9) har det pågått en 

strid om Kvinnodagen och feminismens syfte och metod. Kvinnor är, som många feminister 

redan påpekat, aldrig enbart kvinnor utan är alltid präglade av andra faktorer som klass, 

etnicitet, hudfärg, sexualitet, funktion och ålder etc. Beroende på dessa, samt historisk och 

kulturell kontext, skapas olika erfarenheter av vad det innebär att vara kvinna. Politiska 

reformer påverkar dessutom kvinnor olika beroende på dessa andra faktorer. Detta gör att 

feminismen står inför ett komplext problem, nämligen vilka kvinnors erfarenheter och 

intressen som ska prioriteras. Vissa forskare, bland annat Barbara Smith (1983)1, menar att en 

                                                
1	  Citat	  ur	  Weedon	  1999:52	  
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feminism som inte arbetar för att frigöra alla kvinnor inte är en godtagbar form av feminism. 

Andra forskare, t ex Leslie McCall, menar att eftersom samma ekonomiska miljö kan påverka 

kvinnor väldigt olika, beroende på t ex klass och etnicitet, kan vissa former av ojämlikhet 

uppstå ur samma omständigheter som reducerar andra former av ojämlikhet. Internationella 

Kvinnodagen instiftades i syfte att föra en internationell kamp för kvinnors rösträtt. Detta har 

i många länder genomförts men ojämlikheter mellan könen och mellan kvinnor består.  

 

1.2   Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Internationella Kvinnodagen uppmärksammas i 

Sverige 2017. Genom analyser av Facebook-evenemang som anordnats i samband med 

Internationella Kvinnodagen undersöks vilka olika former uppmärksammandet har, vilka 

frågor som är centrala och vilken målgrupp evenemangen vänder sig till. Detta analyseras 

sedan med ett intersektionellt perspektiv. Studien strävar efter att beskriva hur Internationella 

Kvinnodagen uppmärksammas och att uppnå en förståelse för vilka ”kvinnliga” erfarenheter 

och intressen som står i fokus och därmed möjligtvis säga något om vilken typ av feminism 

som bedrivs i Sverige 2017. Centralt för studien är ideologi och tillgänglighet. Jag definierar, 

likt Jonas Engman (1999), begreppet ideologi som ett antal generella abstrakta politiska idéer 

med en vision om en utopi som förväntas förverkligas i framtiden, och som anser sig bära på 

politiska sanningar (Engman 1999:26). Studiet av ideologi2 är intressant eftersom det avslöjar 

vems erfarenheter och intressen som lyfts, och studiet av tillgängligheten är viktigt eftersom 

det säger något om vilka kroppar som inkluderas.  

 

1.3   Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som studien ämnar besvara är; 

 

•   Hur (på vilka sätt) uppmärksammas Internationella Kvinnodagen i Sverige 2017 och 

vilka frågor står i centrum?  

•   Hur kan uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen förstås utifrån en 

intersektionell maktanalys? 

 

 

                                                
2	  Jag	  använder	  även	  begreppet	  perspektiv	  i	  analysen.	  	  
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1.4   Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa denna studie till att omfatta enbart evenemang anordnade i Sverige 

2017. Studiens material är även avgränsat till dokumentstudier och observation på Internet, 

främst Facebook. Detta eftersom mycket redan skrivits om Internationella Kvinnodagens 

historia och framväxt samt eftersom mediet Facebook ger mig en unik möjlighet att analysera 

evenemang anordnade på olika platser samtidigt. Avgränsningen till nationen Sverige 

motiveras av materialets omfång. Att innefatta evenemang från fler länder hade inneburit ett 

för stort material för projektets tidsspann. Det internationella politiska klimatet, exempelvis 

Donald Trumps tillträde som USA:s president, det ökade abortmotståndet i Polen, Rysslands 

förtryck av HBTQ-personer och kriget i Syrien, påverkar både direkt och indirekt 

uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen i Sverige. Många av evenemangen i 

denna studies material är en del av en större internationell rörelse och symboler som pussy 

hats måste därför förstås i denna internationella kontext. Exakt hur det internationella klimatet 

påverkar de svenska evenemangen och vilken betydelse det får för evenemangens utformning 

ryms dock inte i denna studie utan ges istället som förslag till framtida forskning.   

 

2. Metod 
Metoderna som använts vid denna studie är dokumentsanalys/dokumentstudier och 

observation. Eftersom undersökningen genomförts på Internet skiljer sig tillvägagångssättet 

något från hur metoderna vanligtvis används. Dokumenten som analyserats är hämtade från 

Facebook vilket gör dem oberäkneliga i sin existens då upphovspersonerna kan ändra och ta 

bort dokumentet när som helst. Jag har därför print-screenat de delar av dokumenten som jag 

ansåg viktigast (evenemangsbeskrivningarna). Lyckligtvis behövde jag inte använda mig av 

dessa print-screens utan kunde i lugn och ro gå igenom dokumenten på Facebook då all 

information fanns kvar. Nedan beskrivs de två metoderna mer i detalj.  

 

Dokumentstudier 

Med dokumentstudier menas studier av dokument som (för det mesta) inte har producerats i 

syfte för forskning. Dokumentstudier är en kvalitativ metod som har mycket gemensamt med 

metoderna intervju och observation. Tillskillnad från de sist nämnda behöver forskaren inte 

insamla och transkribera data på samma sätt som vid dessa men kan heller inte ställa 

följdfrågor utan måste förlita sig på det nedskrivna materialet. Precis som vid metoderna 

intervju och observation är det viktigt att redogöra och motivera varför just de aktuella 
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dokumenten valts ut (Tjora 2010:127-128). De urvalskriterier som jag använt mig av vid 

insamlandet av dokument är; “Facebook-evenemang rörande Internationella Kvinnodagen 

2017 arrangerade i olika orter i Sverige med fler än 40 anmälda deltagare och intresserade”. 

De dokument jag ämnar studera är fallspecifika, dvs att de informerar om det fenomen som 

jag är intresserad av att studera, nämligen Internationella Kvinnodagen. En central poäng med 

dokument är att de kan ge information om ett specifikt sakförhållande vid en särskild plats 

och tidpunkt. I denna studie är det evenemangens självframställningar som jag är intresserad 

av. Genom att studera dessa anser jag mig kunna få kunskap om vem som evenemanget riktar 

sig till. Dokument kan ge en inblick i en specifikt passerad händelse vilket kan förstärka 

forskarens historiska känslighet. Dessa brukar jämföras med nutida observationer men 

eftersom denna studie fokuserar på nutida dokument likt observation kommer dokumenten 

istället att jämföras med tidigare forskning (Tjora 2010:127-131). 

 

Observation 

Observationsstudier har främst använts vid antropologiska studier och har präglats av ett 

naturalistiskt synsätt om att den sociala världen bör studeras i sin naturliga situation istället 

för genom experimentella upplägg. Observation används dock också vid experimentella 

upplägg, främst inom naturvetenskapliga ämnen. Observationsstudier ger en stor metodisk 

öppenhet och möjlighet till kreativitet. Metoden ger forskaren tillgång till 

förstahandsinformation om sociala situationer till skillnad från intervjuer där informationen 

först är tolkad av informanten. Jag har valt observation eftersom jag har direkt tillgång till 

denna form av datagenerering. Genom att utföra observation av olika Internationella 

Kvinnodagen evenemang på internet kan jag “delta” i betydligt fler evenemang än vad jag 

hade haft möjlighet att göra IRL3. Till min hjälp har jag använt mig av Aksel Tjoras exempel 

på observationsfrågor i arbetets tidiga fas (Tjora 2010:49-50). Jag har valt att inte informera 

arrangörerna eller deltagarna i de olika evenemangen om min studie. Detta för att det är 

allmänt accepterat och försvarbart att utföra observation i offentliga rum (Tjora 2010:72).  

 

Eftersom observationen genomförs på internet måste hänsyn till mediet tas. Att “delta” i ett 

Facebook-evenemang är t ex inte detsamma som att delta IRL. Många som har anmält att de 

ska delta kanske inte deltar IRL medan andra som inte “deltagit” på Facebook deltar IRL. 

                                                
3	  IRL:	  förkortning	  av	  ”In	  real	  life”.	  
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Antalet intresserade av ett evenemang på Facebook, menar jag, ändå säger något om 

evenemangets popularitet.  

 

Analys av data 

Vid bearbetning av data kommer jag följa Tjoras (2010) manual för analys av kvalitativa 

studier. Kort sagt går detta ut på att först hitta mönster eller något överraskande i empirin, 

markera dessa och skriva provisoriska kommentarer. Sedan ska jag koda materialet genom att 

använda begrepp som redan finns i empirin. Därefter ska jag kategorisera empirin i 3–6 olika 

teman som både tar ut potentialen i empirin men också svarar på studiens forskningsfrågor. 

Dessa teman kommer även att utgöra analysens huvudrubriker. Sedan ska jag knyta empirin 

till teori och utveckla specifika begrepp som beskriver specifika fenomen i empirin (eller ta 

hjälp av redan etablerade begrepp) (Tjora 2010:137-150).  

 

Pål Repstad (2007) menar att analys och tolkning glider in i varandra vid kvalitativa studier. 

Vid analys av data försöker forskaren hitta mönster och struktur för att få ordning på 

datamaterialet och därmed underlätta för tolkning. Att tolka data är att sätta in datamaterialet i 

ett teoretiskt sammanhang. Alltså att värdera datamaterialet i förhållande till studiens 

frågeställningar. Vid användandet av begrepp är det viktigt att vara vaksam på diffusa 

begrepp som kan dölja olika typer av aktiviteter med olika funktioner (Repstad 2007:127-

129). Detta är relevant för denna studie eftersom västerländsk feminism har kritiserats för att 

ha ett etnocentriskt perspektiv och att generalisera efter vita kvinnors erfarenheter. Därför är 

det extra viktigt för mig som forskare att ha en kritisk inställning till diffusa begrepp. 

 

I kvalitativa studier som gör anspråk på begrepp som “kvinnors erfarenheter” är det viktigt att 

redogöra för vilka kvinnor och vems erfarenheter som menas. En kvinna är aldrig enbart 

kvinna utan har alltid en hudfärg, klass, sexualitet och funktionsvariation vilket gör att 

kvinnors erfarenheter kan vara mycket olika (Hesse-Biber 2007:19). Det är i dessa olikheter, i 

skillnaderna och de olika perspektiven och erfarenheterna av verkligheten och förtryck, som 

vi kan lära oss som mest om samhället i stort. Det är i de olika perspektiven tillsammans som 

vi kan förstå hur saker och ting hänger ihop. Istället för att försöka sminka över skillnader bör 

vi istället värdera dem utifrån vad de är, unika levda erfarenheter som kan ge oss insikter om 

hur samhället fungerar (Hesse-Biber 2007:71–72).  
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Intersektionalitet som metod och teori 

Leslie McCall (2005) menar att metodik är en samling sammanhängande idéer om empiri 

(data), metoder och den filosofi som ligger till grund för forskningsstudien och 

kunskapsproduktion (McCall 2005:1774). Både poststrukturalister och Feminists of color4 har 

kritiserat forskningens användning av universella kategorier eftersom dessa alltid leder till 

generaliseringar och gränsdragningar som i sin tur leder till exkludering vilket resulterar i 

ojämlikhet. Feminists of color menar dock att det är de etnocentriska, svepande 

generaliseringarna som är problematiska, inte kategorisering i sig. Det är trots allt svårt att 

bedriva anti-kategorisk forskning utan att bli totalt relativistisk (McCall 2005:1775–1779).  

Intresset för intersektionalitet uppstod i kritiken av genus- och etnicitetsforskningen5 som, 

pga. att den förstnämnda fokuserade på vita kvinnor medan den andra fokuserade på svarta 

män, därför misslyckades med att förstå en svart kvinnas erfarenheter. Det gick inte att “lägga 

ihop” den tidigare forskningen, vetenskapen behövde ett nytt perspektiv (McCall 2005:1780). 

Intersektionalitet fokuserar därför på hur olika sociala och historiska kontexter ger upphov till 

olika sociala positioner och därmed skapar olika mänskliga erfarenheter. Ett exempel på detta 

är hur svarta kvinnor verkade uppnå större jämlikhet med svarta män i jämförelse med vita 

kvinnor på grund av de brutala omständigheterna kring slaveriet samtidigt som svarta kvinnor 

verkade vara mer sårbara för sexuellt våld eftersom vita människor inte ansåg dem värda att 

försvara och skydda som kvinnor. Motstridiga och flerdimensionella erfarenheter av makt och 

förtryck krävde alltså en mer omfattande och komplex grundad analys (McCall 2005:1780).  

 

Eftersom sociala kategorier och innebörden av dessa inte är statiska utan har visat sig 

förändras över tid och mellan kulturer avser jag använda sociala kategorier i denna studie 

enbart som “ankare” för att beskriva människors liknande erfarenheter och för att belysa 

strukturella ojämlikheter.  

 

Varför intersektionalitet är centralt för denna studie 

Vid studiet av hur olika socio-ekonomiska förändringar påverkar olika grupper av människor 

är det viktigt att tydliggöra vilka människor som ingår i dessa grupper. Hur rasifiering 

påverkar människors inkomst varierar till exempel beroende på kön och klass (McCall 

                                                
4	  Med	  ”Feminists	  of	  color”	  syftar	  jag,	  likt	  McCall,	  på	  forskare	  och	  författare	  som	  påtalat	  detta	  perspektiv.	  	  
5	  På	  engelska	  används	  ordet	  ”race”	  vilket	  inte	  har	  samma	  betydelse	  på	  svenska	  varför	  jag	  valt	  att	  översätta	  
begreppet	  till	  etnicitet	  istället.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  innebörden	  av	  ordet	  etnicitet	  missar	  hur	  rasism	  och	  
rasifiering	  är	  knutet	  till	  utseende	  och	  inte	  endast	  till	  kultur/härkomst.	  	  
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2005:1788). Detta betyder också att olika politiska reformer får olika effekter för olika 

människor. Vid jämställdhetsreformer är det därför viktigt att analysera vilka kvinnor som får 

det bättre genom reformen och om detta sker på bekostnad av andra kvinnors 

levnadsförhållanden. Studier visar att samma ekonomiska miljö kan skapa fördelar för vissa 

grupper av kvinnor och nackdelar för andra (McCall 2005:1790). McCall menar att vissa 

former av ojämlikhet verkar uppstå ur samma omständigheter som reducerar andra former av 

ojämlikhet. Det finns därför en möjlig konflikt mellan jämlikhet mellan könen och jämlikhet 

mellan kvinnor (McCall 2005:1792). Detta perspektiv skiljer sig alltså från ett marxistiskt och 

postkolonialt perspektiv som menar att jämlikhet mellan könen enbart är möjligt (eller 

godtagbart) om det innefattar alla kvinnor (Barbara Smith 1983, Brah 1996, bell hooks 1999). 

Genom att analysera hur Internationella Kvinnodagen uppmärksammas och vilka frågor som 

lyfts utifrån intersektionell analys där fokus ligger på frågan ”vems erfarenheter” menar jag 

att resultatet kan säga något om den politiska miljö som återfinns i samhället.  

 

2.1 Metodernas begränsningar (validitet, reliabilitet & generaliserbarhet) 
Den viktigaste grunden till hög validitet är att forskningen bedrivs i relation till annan relevant 

forskning. Alltså att forskningen sker inom vetenskapliga ramar (Tjora 2012:162). Genom att 

noggrant redogöra för de teoretiska förståelseramarna samt tidigare forskning på området och 

transparent presentera materialet menar jag att denna studie har hög giltighet. De svaren som 

studien ger svarar alltså på de forskningsfrågor som jag ställer. Genom att konsekvent vara 

transparent i framställningen av studiens resultat ökar detta studiens reliabilitet. Om en annan 

forskare skulle utföra samma studie som denna, under samma förutsättningar, skulle resultatet 

förmodligen likna det som jag nedan ska presentera. Under rubriken ”2.2 Etiska 

överväganden” går jag igenom de faktorer som min position som forskare kan påverka 

studiens resultat.  

 

Inom den mesta samhällsforskningen är frågan om generaliserbarhet central (Tjora 2012:163). 

Eftersom Internationella Kvinnodagen är en av de viktigaste feministiska högtiderna menar 

jag att uppmärksammandet av denna dag delvis kan generaliseras till den svenska feministiska 

rörelsen i stort. Särskilt eftersom mediet Facebook möjliggör för privatpersoner och mindre 

etablerade organisationer att skapa egna evenemang. Det finns dock mycket annan feministisk 

aktivitet som pågår resterande dagar på året och parallellt med Internationella Kvinnodagen. 
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Objektivitet och feministiska studier 

I traditionell positivistisk forskning har forskaren ofta varit en man och de som studerats har 

ofta varit män. Detta har gjort att kvinnor och kvinnors erfarenheter osynliggjorts genom 

historien. Feministiska forskare har därför visat och bevisat att om kvinnor inkluderas i 

studier om människan så påverkar detta också resultatet av studien. Detta visar att den 

positivistiska traditionen, som utgav sig för att vara objektiv, inte alls är objektiv (Hesse-

Biber 2007:30). Kunskapsskapande är aldrig fri från värderingar och den sociala verkligheten 

är inte statisk. Kunskap är därför alltid situerad och inte objektiv som den positivistiska 

traditionen tidigare hävdat. Forskaren som utför kunskapsskapandet har alltid ett perspektiv 

som är format av forskarens positionering i rummet och tiden. Detta perspektiv påverkar vilka 

frågor forskaren ställer, och hur forskaren tolkar sitt resultat. Detta är viktigt att 

uppmärksamma eftersom neutralitetsanspråk osynliggör hur kunskapen är situerad. För att få 

en mer “sann” bild av verkligheten måste forskaren vara transparent genom hela studien och 

även analysera hur forskarens egen position inverkar på forskningen. Forskarens situerade 

perspektiv kan också vara till en fördel för studien (Hesse-Biber 2007:7–15). Att beskriva 

kontexten är en central del av god forskning (Hesse-Biber 2007:34).  

 

2.2 Etiska överväganden  
Min position som forskare kan ha påverkat studien på två sätt. Det första är genom 

insamlandet av material och det andra är genom att min kropp passerar som kvinna, vit, ung, 

medelklass och heterosexuell med en genomsnittlig funktionsvariation. Jag använder mig 

gärna av Sara Ahmeds (2011) begrepp ”passera” då passera bättre beskriver hur en person 

identifieras av sin omvärld och hur detta formar personen och vad som är nåbart för personen, 

än hur personen identifierar sig själv. ”Att passera som” är därför inte detsamma som ”att 

vara” men belyser personens privilegier. Detta är viktigt eftersom privilegier formar personers 

upplevelse av världen. Då jag aldrig själv blivit utsatt för exempelvis rasism och inkluderas i 

en värld som orienteras kring vithet (Ahmed 2011:125-147) kan detta göra att jag missar när 

andra exkluderas. Jag är medveten om detta och ska göra mitt yttersta för att ha ett så brett 

perspektiv som möjligt. Jag har även bett min handledare att vara vaksam på eventuella 

etnocentriska generaliseringar i texten.  

 

Insamlandet av material genomfördes genom min egen Facebook-profil. En Facebook-profil 

krävdes för att få tillgång till dokumenten jag eftersökte och jag valde därför att använda min 

redan befintliga. Problemet med detta är att mediets algoritmer kan ha påverkat vilket material 
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som blev åtkomligt för mig. Till exempel hamnade de evenemang som mina Facebook-vänner 

skulle delta i överst på listan. För att förhindra att få ett ensidigt resultat främst präglat av min 

egen Facebook-profil gick jag igenom samtliga evenemang i listan som uppstod när jag sökte 

på orden ”8 mars” samt ”Internationella kvinnodagen”. Av dessa valde jag ut de evenemang 

som hade flest antal deltagare och intresserade. Mer om detta under rubriken ”5. Material”. 

Att använda Facebook som källa för insamlandet av material innebar också att de personer, 

företag och organisationer som inte använder Facebook bortföll från min undersökning. Samt 

att evenemang skrivna på språk som jag inte behärskar inte inkluderades i undersökningen.  

 

3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen om Internationella Kvinnodagen som jag använt mig av i denna 

studie är tydligt Europa-centrerad. Detta är ett medvetet val då min studie ämnar behandla 

endast det svenska uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen. Studien säger alltså 

ingenting om hur Internationella Kvinnodagen uppmärksammas i andra delar av världen. 

Min studie ämnar bygga vidare på nedanstående forskning, både historien om det svenska 

uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen genom att redogöra för årets evenemang, 

samt genom en intersektionell analys av evenemangen för att belysa de skillnader som finns 

mellan kvinnor och hur de uppmärksammas och osynliggörs. Eftersom studieobjektet i denna 

studie är arrangemang kring årets (2017) uppmärksammanden av Internationella 

Kvinnodagen är sannolikheten stor att denna studie kommer bidra med ett unikt resultat som 

det inte skrivits om tidigare. Förhoppningsvis kan resultatet säga något om den nutida 

feministiska rörelsen i Sverige.  

Gunnel Atlestam (1996) har skrivit om historien bakom 8 mars och menar att kravet på 

rösträtt var upprinnelsen till Internationella Kvinnodagen. Andra centrala krav menar hon har 

varit krav på arbete, bröd och fred. 1978 blev Internationella Kvinnodagen erkänd och 

sanktionerad av FN vilket gjorde att kopplingen till arbetarrörelsen och kommunismen 

bleknade. Detta bidrog även till att andra grupper av kvinnor började intressera sig för denna 

dag (Atlestam 1996:5). Sedan dess, menar Atlestam, har dagen splittrats och förlorat sin 

politiska udd. 
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3.1 Historien om 8 mars 

På den internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910 föreslog Clara 

Zetkin att en internationell kampdag för kvinnor borde instiftas i kampen för rösträtt 

(Atlestam 1996:9). Syftet var att engagera politiskt omedvetna kvinnor och stärka den 

internationella solidariteten. 130 kvinnor från 17 olika nationer deltog i konferensen. Av dessa 

var det enbart Finland, Nya Zeeland, Australien och några få delstater i USA som hade infört 

rösträtt för kvinnor. Det beslutades att på samma dag varje år i varje land skulle en kvinnodag 

till stöd för kvinnlig rösträtt firas (Atlestam 1996:9-10). I Sverige på 10-talet firades 

Kvinnodagen av både socialdemokratiska och borgerliga liberala kvinnor och möten 

anordnades i arbetet för rösträtt (Atlestam 1996:23). Efter segern över införandet av kvinnlig 

rösträtt förflyttades fokus till en annan gemensam fråga, nämligen kampen för fred. Detta var 

1945, i slutskedet av andra världskriget, och tusentals kvinnor från tjugo olika nationer 

samlades för att diskutera frågan på ett stormöte i London. Initiativet kom från de borgerliga 

kvinnoorganisationerna men kvinnor från många olika politiska inriktningar fanns 

representerade (Atlestam 1996:35). På 70-talet började mer individinriktade frågor dyka upp 

på Internationella Kvinnodagen, även om fredsfrågan fortfarande var central. Det 

demonstrerades bland annat för rätten till fri abort, smärtfri förlossning, förskoleplatser och 6-

timmars arbetsdag (Atlestam 1996:44). Det var under denna tid som kvinnokampen på nytt 

kopplades ihop med andra kamper för rättvisa. Många menade att kvinnornas kamp inte 

kunde isoleras från kampen mot kapitalism och imperialism (Atlestam 1996:48). Denna 

sammankoppling mellan socialism och feminism tolkar jag dock inte som samma som den vid 

Internationella Kvinnodagens födelse. Då var kravet ett kvinnligt perspektiv på socialismen, i 

slutet av 70-talet var kravet ett socialistiskt perspektiv på feminismen.  

Atlestam menar att Internationella Kvinnodagen genom FN:s erkännande 1978 förvandlades 

från en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag (Atlestam 1996:51).  

1980 var kärnkraft en huvudfråga under Internationella Kvinnodagen. 8 mars-kommittén som 

bestod av representanter från bland annat Grupp 8, Lesbisk Front, Arbetets Kvinnor och 

Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor demonstrerade mot kärnkraft denna dag. 

Samtidigt valde Moderata samlingspartiets kvinnoförbund att kalla till en presskonferens där 

de deklarerade sitt stöd för kärnkraft. Detta som protest mot föreställningen om att 8 mars 

kommittén “talade för alla kvinnor”. Året därefter, 1981, tågade en mängd olika 

organisationer med olika politiska inriktningar, allt från syndikalistiska kvinnor till 
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folkpartiets kvinnor, i Stockholm den 8 mars. Alla hade olika budskap men enades i kampen 

för fred (Atlestam 1996:53). Genom en allt bredare uppslutning vid Internationella 

Kvinnodagen började nu frågor om skillnader och gemensamma intressen bli oundvikliga för 

Sveriges feminister. På 90-talet började Internationella Kvinnodagen alltmer firas genom 

kulturella arrangemang såsom fester och workshops och genom att “hylla” kvinnan/or 

(Atlestam 1996:55-56).  

 

3.2 Internationella Kvinnodagen och Bolsjevikerna 

Choi Chatterjee (2002) har studerat firandet av Internationella Kvinnodagen i 

Ryssland/Sovjetunionen från dess uppkomst 1910 till 1939. Hennes studie fokuserar främst på 

konstruktionen av den sovjetiska kvinnan genom diskursen om Internationella Kvinnodagen 

men eftersom detta innefattar den kommunistiska/socialistiska distanseringen från den 

borgerliga feminismen anser jag att hennes studie är relevant för min frågeställning. 

Chatterjee visar hur Bolsjevikerna genom olika former av propaganda omkonstruerade bilden 

av den bakåtsträvande ryska kvinnan till den jämställda moderna sovjetiska kvinnan (2002:5). 

Detta på grund av kampen mot de borgerliga feministerna om de ryska arbetande kvinnornas 

engagemang och solidaritet. Genom införandet av en kvinnlig högtid var det tänkt att de ryska 

arbetarkvinnorna skulle vinnas över till den kommunistiska kampen. Detta var viktigt 

eftersom patriarkatet, enligt Engels, var grundat i ett kapitalistiskt system av privat egendom 

och att patriarkatet därför automatiskt skulle upphöra vid störtandet av kapitalismen. 

“Kvinnofrågan” kunde därför, enligt marxismen, endast existera i ett kapitalistiskt samhälle 

(2002:11-12). Internationella Kvinnodagen blev symbol för kvinnans uppnådda jämställdhet 

och fungerade både som en internationell och nationell propaganda för det kommunistiska 

Sovjetunionen (2002:16-17). Chatterjee menar att till skillnad från övriga nationer i Europa 

där Internationella Kvinnodagen användes för kampen om rösträtt så användes Internationella 

Kvinnodagen i Ryssland som ett medel för att rekrytera kvinnliga arbetare till det 

Bolsjevikiska partiet (2002:20). Eftersom Kvinnodagen var starkt förknippad med den 

borgerliga feministiska rörelsen utgjorde detta till en början ett problem för Bolsjevikerna. De 

ogillade starkt idén om ett arrangemang organiserat med enbart ett kvinnligt perspektiv 

eftersom detta ansågs uppmana till borgerlig feministisk individualism (2002:60). Det var 

därför viktigt för partiet att omdefiniera Kvinnodagen från att handla om feminism till en dag 

vars enda syfte var att politisera de arbetande kvinnornas medvetande (2002:21). För 
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kvinnorna själva var Internationella Kvinnodagen högt uppskattad och utgjorde en subversiv 

kraft med möjlighet till att både få uttrycka sig offentligt och att dela erfarenheter. På detta 

sätt kunde gränserna mellan det privata och det offentliga ut börja suddas ut (2002:69). 

Chatterjee menar att det var vanligt att fester, danser och konserter anordnades vid firandet av 

Internationella Kvinnodagen och att kvinnor ärade dagen genom att klä sig i sina finaste 

kläder, städa och tillaga festliga måltider (2002:70).  

Kvinnoorganisationen Zhenotdel använde sig av de kommunistiska ledarnas (främst Lenins) 

egna uttalanden om medborgerliga plikter för att argumentera för kvinnors rätt till utbildning 

(2002:75), på liknande sätt som borgerliga feminister hade använt den liberala ideologin i 

kampen för kvinnans rättigheter i Västeuropa.  

I Sovjetisk propaganda framställdes västerländska kvinnor som förtryckta offer och bilden av 

en utmattad, hungrig och arbetslös kvinna användes som symbol för den hjälplösa 

arbetarklassen i Väst. Bilden av den utländska kvinnan var statisk och fungerade som en 

motpol mot den bild som målades upp av den frigjorda Sovjetiska kvinnan, detta trots att 

levnadsvillkoren inte alltid skilde sig åt nämnvärt (2002:81-82).  

Vid firandet av Internationella Kvinnodagen 1913 i St. Petersburg, anordnat av både liberala 

feminister och socialistiska kvinnor, menade en av de socialistiska kvinnornas huvudtalare att 

eftersom arbetarkvinnor och borgarkvinnor inte delar samma ekonomiska intressen (vilket 

hon menade är det som egentligen har någon betydelse för kvinnans frigörelse) så kan inte 

dessa grupper föra en gemensam kamp. De kan dock ingå i provisoriska allianser (2002:21-

28).  

 

3.3 Internationella Kvinnodagen och intersektionalitet 
I Projektet Kvinnor och Handikapp (1992), vilket är en rapport från Internationella 

Kvinnodagen 1992 sammanställd av Gunnel W Bergström, beskrivs invandrade kvinnor med 

funktionsvariationers (brist på) möjligheter till ett bra liv i Sverige. Denna grupp hamnar 

enligt rapporten ofta mellan stolarna och är osynliga både i samhället och i de organisationer 

som finns för funktionsvarierade, invandrare och kvinnor. Deras specifika situation som 

invandrare, kvinna och funktionsvarierad skapar ett behov som inte möts vilket gör att dessa 

individer blir extra utsatta. Rapporten menar att svårigheter med det svenska språket gör att 

dessa kvinnor inte kan ta del av den hjälp och de rättigheter som de har rätt till samtidigt som 
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de på grund av sin funktionsvariation kan diskrimineras i olika organisationer för invandrare. 

De kan också utsättas för rasism och sexism i organisationer för handikappade och 

kvinnoorganisationer och de frågor som främst rör dem prioriteras oftast inte. Rapporten 

menar därför att denna grupp är en bortglömd grupp och att det saknas dokumentation och 

forskning om deras specifika situation.  

 

3.4 Media 
Eva Lindholm (2000) har skrivit en B-uppsats om hur medias bevakning av Internationella 

Kvinnodagen har förändrats mellan åren 1980 och 2000. Hon har studerat tre tidningar, 

Arbetet, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten, och kommit fram till att splittringen mellan 

feminister och ”vanliga kvinnor” blivit större under åren. Enligt hennes studie var 

Internationella Kvinnodagen år 1980 en angelägenhet för alla kvinnor medan det år 2000 

verkade vara en dag av betydelse främst för feminister (Lindholm 2000:17).  

 
 

4. Teoretiska förståelseramar 
 

4.1 Intersektionalitet som teori 
Intersektionalitet är ett analytiskt redskap för att förstå hur de mekanismer som gör kön, klass, 

sexualitet och etnicitet samverkar och är bärande principer för över och underordning i olika 

sociala och historiska kontexter. Intersektionalitet erbjuder en teoretisk ram för att analysera 

hur makt konstrueras genom konstruktionen om skillnader vilket ger möjlighet till en mer 

dynamisk förståelse av hur sociala strukturer formar individer och deras (olika och 

varierande) positioner. Ett intersektionellt perspektiv synliggör också hur dessa positioner 

konstruerar varandra. Intersektionalitet, till skillnad från begreppet “mångfald”, belyser 

maktaspekten i den konstruerade skillnaden och synliggör ojämlikheten i olikheterna (de los 

Reyes, Molina, Mulinari 2003:160–161).  

 
4.2 Problem med intersektionalitetsbegreppet 
Maria Carbin och Sofie Tornhill (2004) har kritiserat begreppet intersektionalitet då de menar 

att det är en missvisande och illa vald metafor. Intersektionalitet leder nämligen tankarna till 
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engelskans ”intersection” som betyder vägkorsning vilket indikerar att de olika “vägarna” 

skulle vara skilda från varandra. Vägarna som är ämnade att symbolisera strukturerande 

faktorer som kön, sexualitet och etnicitet antyder därför att dessa skulle kunna analyseras 

separat, vilket författarna menar inte är fallet. Författarna befarar därför att begreppet 

tillskrivs olika betydelser och används för olika analytiska syften vilket gör intersektionalitet 

till en tom markör, ett oanvändbart och intetsägande begrepp, eftersom begreppet inte är 

kopplat till någon specifik maktförståelse. Det riskerar också att missförstås genom att 

forskare tror sig kunna välja (bort) och rangordna vilka av dessa faktorer som är av betydelse 

utan att ta hänsyn till hur de konstruerar varandra. Eftersom de konstruerar varandra så kan 

inte vissa faktorer väljas bort (Carbin, Tornhill 2004:112–113).  

 

Avtar Brah (1996) menar att föreställningen om skillnader konstrueras olika i olika diskurser. 

Detta därför att de begrepp som används har olika semiotiska funktioner och behöver därför 

inte tolkas bokstavligt. Till exempel har identiteten ”black” olika innebörder i olika länder 

(Brah 1996:101-102). Brah menar att identiteten ”black” i USA har en stark kulturell 

koppling till den västafrikanska kulturen och en historisk identitet medan identiteten ”black” i 

Storbritannien fungerar som ett paraplybegrepp för alla, även icke-afrikaner, som rasifieras 

och utsetts för rasism. ”Black” blir därför i Storbritannien mer av en politisk kategori snarare 

än kulturell identitet (Brah 1996:99). Brah menar att istället för att fokusera på skillnader per 

se bör analysen fokusera på de maktrelationerna som lurar i skillnaderna. Med andra ord att 

undersöka hur olika grupper av kvinnor representeras genom diskursen om skillnader och hur 

detta kan förstås ur ett maktperspektiv (Brah 1996:114). Brah menar att eftersom kvinnors liv 

inte enbart präglas av att de är kvinnor, utan att förtryck även sker genom andra aspekter som 

klass, etnicitet, hudfärg, nationalitet etc. innebär detta att kvinnors problem och position i 

samhället inte kan isoleras från de internationella och nationella kontexterna av ojämlikhet. 

En analys måste därför ta hänsyn till att konstruktionen och förståelsen av kategorin ”kvinna” 

varierar kontextuellt. Med andra ord, vår position i rummet och i tiden, alltså när och var vi 

befinner oss i den ekonomiska och globala hierarkin, avgör hur kategorin ”kvinna” 

konstrueras och förstås. Detta gör att betydelsen av ”kvinna” symboliserar olika materiella 

förhållanden, historiska händelseförlopp och kulturella erfarenheter i olika kontexter (Brah 

1996:102).  

 

Sara Ahmed (2011) skriver om ”vithetens fenomenologi” och menar att våra förutsättningar i 

livet påverkas av våra kroppar genom att vissa saker görs eller inte görs nåbara för oss. Hon 
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skriver att olika rum orienteras efter de kroppar som är tänkta att vistas där och att eftersom 

världen har gjorts vit kan personer som passerar som vita röra sig friare i världen än icke-vita 

personer vilka istället stoppas och misstänkliggörs. Hon menar att vithet inte kan reduceras till 

vit hud utan också är starkt sammankopplat med klass. Vithet är alltså en social orientering 

som gör att vissa kroppar kan känna sig hemma i världen på bekostnad av att andra görs 

främmande (Ahmed 2011:125–147).  

 

Chandra Mohanty (2007) kritiserar en universalistisk förståelse av patriarkat och könsförtryck 

eftersom det osynliggör klass- och ”ras”-kategorierna till förmån för könskategorin 

(2007:126). Denna förståelse av könskategorin är även etnocentrisk då den endast 

representerar vita, heterosexuella medelklass kvinnors erfarenheter. Andra grupper av 

kvinnors erfarenheter används enligt en sådan modell endast som bekräftande (och statiska) 

exempel utan att hänsyn tagits till den kulturella och historiska kontexten. Föreställningen om 

att det som knyter samman kvinnan (individen) med gruppen ”kvinnorna” är de gemensamma 

erfarenheterna, utgår ifrån idén om det individuella “jaget” - vilket är en specifik byggsten i 

den europeiska kulturen, inte något universellt (2007:134).  

Mohanty påpekar skillnaden mellan internationella feministiska nätverk som arbetar med 

specifika frågor och idén om en internationell kvinnorörelse som antar förekomsten om ett 

universellt systerskap. Ett systerskap som vid närmare granskning endast representerar en viss 

sorts kvinnlig erfarenhet (2007:128–129). Eftersom maktens manifestationer tar sig olika 

uttryck i olika kulturella och historiska sammanhang innebär detta att möjligheterna till 

motstånd också ser helt olika ut. Så även om kvinnor globalt delar liknande intressen på grund 

av liknande könsbundna maktrelationer så kan kvinnor inte föra en gemensam global kamp så 

länge de olika kontexterna inte tas hänsyn till (2007:131). Eftersom kvinnor inte enbart är 

kvinnor utan också har intressen genom klass och etnicitet är det naivt att anta att kvinnor 

alltid främst skulle stå i opposition till män (2007:132–133). bell hooks (1999) har exempelvis 

visat att det historiskt funnits många förtryckande allianser över könsgränserna på bekostad av 

exempelvis klass och rasifiering. Det mest uppenbara exemplet är slaveriet i USA.  

 

4.3 Demonstrationens funktion 
Eftersom många av evenemangen som analyseras i denna studie har formen demonstration 

menar jag att det är relevant att redogöra för forskning rörande andra typer av 

demonstrationer.  
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Jonas Engman (1999) har skrivit om demonstrationståg och socialdemokratiska firanden av 

första maj i boken “Rituell process, tradition och media”. Engman menar att demonstrationer 

är en form av ritual då dessa innebär en form av social kommunikation där grundläggande 

värderingar presenteras för omvärlden. Ritualer brukar definieras som en ”kulturell 

iscensättning” frånskild från vardagen där reflexiviteten är hög (Engman 1999:15-25). 

”Ritualiserade former av konflikter” (McGee & Warms 2008:496) kan förstås utifrån två 

olika perspektiv. Struktur-funktionalister som Victor Tuner (1967) och Max Gluckman (1956) 

menar att ritualiserade former av konflikter är en form av katharsis där uttryck för fientlighet 

tillåts utan att den etablerade samhällsordningen äventyras (McGee & Warms 2008:496). 

Marxister, å andra sidan, menar att ritualiserade former av konflikter utgör kärnan i 

revolutionen och därmed samhällsförändring. Det finns alltså (minst) två olika sätt att 

analysera ritualiserade former av konflikt. Det struktur-funktionalistiska synsättet tolkar 

ritualiserade former av konflikter som ett sätt att upprätthålla social stabilitet. Och att 

undertryckta grupper genom ritualen får utlopp för sitt missnöje utan att samhällsordningen 

egentligen förändras. Medan ett marxistiskt sätt att tolka ritualiserade konflikter istället är 

genom att tolka dessa som nyckelkraften i framdrivandet av revolution, och därigenom social 

evolution (McGee & Warms 2008:496). Eftersom demonstrationer, till skillnad från 

karnevaler, grundar sig i en konflikt där demonstranterna är missnöjda med något, menar jag 

att demonstrationer ingår i kategorin ”ritualiserade former av konflikter”. I denna studie lånar 

jag från båda perspektiven och utgår från att ritualiserade former av konflikter, i detta fall 

demonstrationer, inte leder till direkt samhällsförändring men att de bidrar till deltagarnas 

kampkänsla vilket i förlängningen kan leda till samhällsförändring.  

 

Precis som firandet av Internationella Kvinnodagen var första majfirandet på 50-talet politiskt 

splittrat. Trots att första maj demonstrationerna var tänkt att inkludera hela arbetarrörelsen 

menade vissa socialdemokrater att kommunisternas deltagande med egna demonstrationer 

splittrade rörelsen i kampen mot borgarna. 1948 delade Metalls socialdemokratiska 

fackförening ut flygblad vars budskap var att den internationella kommunismen utgjorde ett 

hot mot socialdemokratin (Engman 1999:112).  

Engman skriver att under de år som socialdemokraterna och fackförbunden demonstrerat den 

första maj har helgdagen och demonstrationerna både hunnit tolkas och omtolkas. Under vissa 

perioder har dagen framställts som en arbetarhögtid medan den under andra perioder lyfts 

fram som en allmän svensk högtid (Engman 1999:160).  
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Kim Salomon (1996) skriver i boken “Rebeller i takt med tiden” om FNL-rörelsen i Sverige 

på 60-talet och politiska ritualer knutna till denna. FNL-rörelsen, som var en tydligt 

revolutionär rörelse, försökte trots de revolutionära dragen redan på ett tidigt stadie driva en 

enhetsfront som strategi för att maximera sin politiska kraft. Tanken var att mobilisera en så 

bred opinion som möjligt. Enhetsfronten skulle även mobiliseras underifrån, en strategi som 

härstammar från de kommunistiska rörelserna. FNL försökte ena “folket” i en kamp mot en 

gemensam fiende (USA) och menade att alla klasserna hade ett intresse av att bekämpa denna 

gemensamma fiende. De ville att rörelsen främst skulle fylla ett anti-imperialistiskt syfte men 

det fanns dock medlemmar i FNL-rörelsen som menade att rörelsen borde ta ett steg i taget 

istället för att direkt försöka bekämpa imperialismen i allmänhet (Salomon 1996:148–149). 

Enhetsfronten som strategi i kampen mot USA:s krig i Vietnam hade inte enbart som mål att 

vinna opinion i denna specifika fråga utan fungerade också som en långsiktig strategi i 

kampen mot imperialismen i stort. Salomon menar att FNL-rörelsens absolut viktigaste 

aktioner var demonstrationer. Demonstrationerna gav rörelsen en identitet och visade styrka 

utåt. De gav även medlemmarna möjlighet att uttrycka sina politiska åsikter och bidrog till 

sammanhållning och gemenskap inom rörelsen (Salomon 1996:211). Salomon menar att det 

kan finnas olika orsaker till varför människor deltar i demonstrationer. Jag återkommer till 

detta under rubriken ”6.4 Feministiska manifestationer och demonstrationer” i analysen.  

 

Detta teoretiska ramverk är tänkt att fungera som en grund för studiens analys. Jag 

återkommer till ovanstående teorier och argument senare i analysen.  

 

5. Material 
Materialet för studien består av 46 olika Facebook-evenemang anordnade på olika orter i 

Sverige under Internationella Kvinnodagen 2017. Materialet har valts ut genom 

urvalskriterierna att de ska representera ett så stort utbud som möjligt av evenemangen som 

anordnas på olika platser i Sverige. Jag har alltså valt ut de evenemang som hade flest antal 

deltagare från respektive ort, dock med ett minimum på 40 anmälda deltagare och 

intresserade. Flest evenemang anordnades i storstäderna vilket även avspeglas i urvalet. 

Eftersom uppsatsens forskningsfrågor har en intersektionell inriktning har urvalet av material 

även präglats av en intersektionell tanke. Exempelvis ingår det enda samiska evenemanget i 

materialet trots att det inte var bland de största i staden där det anordnades (Stockholm). Jag 

motiverar detta val med att jag tror att evenemanget kan öka bredden i studiens analys. Jag 
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har alltså valt att kombinera faktorerna ”plats” och ”tema” vid urval av material. Detta för att 

få en geografisk och en intersektionell bredd. Som jag redogjort under rubriken ”2.2 Etiska 

överväganden” i avsnittet om val av metod kan insamlandet av studiens material ha påverkats 

av mig som person då Facebooks algoritmer utgått från min egna Facebook-profil vilket 

påverkat min åtkomst till olika evenemang. Detta kan innebära att det finns bortfall av mer 

eller mindre viktiga dokument. Trots detta anser jag att materialet är så pass stort att det inte 

skadar studien avsevärt. Jag kommer även att redogöra för materialet i diagram i analysen i 

syfte att ge läsaren en översikt av materialet.  

 

6. Frågor & form 
 

•   Hur (på vilka sätt) uppmärksammas internationella kvinnodagen i Sverige 2017 och 

vilka frågor står i centrum?  

 

6.1 Evenemangens utformning  
För att besvara ovanstående forskningsfråga har jag analyserat de aktiviteter som anordnats i 

samband med, och med syfte att, uppmärksamma Internationella Kvinnodagen. För att 

visualisera empirin och ge en tydligare upplevelse av materialet har jag sammanställt några 

diagram. Empirin utgörs av 46 olika evenemang från olika orter i Sverige. Flest evenemang 

arrangeras i Stockholm (14 st), därefter Malmö (6 st) och Uppsala (5 st).  
Diagram 1:  

  

Av dessa evenemang är tio stycken arrangerade av olika föreningar/nätverk. Sex evenemang 

är arrangerade av företag, fem stycken är arrangerade av kulturhus och lika många av 
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privatpersoner. Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet är de politiska partier som är med och 

arrangerar flest evenemang. Därefter kommer Socialdemokraterna, Liberalerna och 

Miljöpartiet. Liberalerna och Miljöpartiet är dock inte huvudarrangör i något evenemang.  
 

 

Diagram 2:  

 
 

6.2 Aktionernas form  
Diagram 3: 

 
De flesta evenemang hade flera olika aktiviteter men jag har valt att dela upp dem efter vad 

jag uppfattar som huvudformen, det huvudsakliga syftet, med evenemanget. Kategorin Övrigt 
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innefattar en skrivarstuga för att göra Wikipedia mer jämställt och tatuering av venustecken 

för välgörenhet.  

 

En tydlig uppdelning som jag funnit, och som jag finner extra intressant, är den mellan 

formerna konkreta aktioner och manifestationer/demonstrationer. Dessa, menar jag, kan 

förstås som representanter för ett individuellt och ett strukturellt perspektiv på 

samhällsförändring. De fyller alltså olika syften och jag ska nedan redogöra mer i detalj för 

hur. 

 

6.3 Konkreta feministiska aktioner 
Ett genomgående tema är att många arrangörer verkar använda Internationella Kvinnodagen 

som ett tillfälle att göra något praktiskt och konkret för att öka jämställdheten mellan kvinnor 

och män i exempelvis arbetslivet, musikbranschen, på filmduken och på Internet. Eller för att 

på liknande sätt stärka kvinnors position i samhället. De tar alltså saken i egna händer. Detta 

är intressant eftersom många av dessa konkreta evenemang är arrangerade av privatpersoner 

(samt företag och kulturföreningar). Uppfattningen och tron att människor som individer kan 

förändra sociala, ekonomiska och kulturella strukturer vittnar om en tro på individualism, 

vilket är en central del i liberalismen. Jag menar därför att denna problemformulering (och 

lösning) speglar den mer genomgripande ideologin som genomsyrar den svenska kulturen. 

Med andra ord, dessa konkreta feministiska aktioner går i linje med en liberalfeministisk 

hållning/politik. Ett tydligt exempel på detta är Women In Tech som arrangerades av fyra 

privatpersoner. Evenemanget var det överlägset största av evenemangen i empirin. Syftet med 

Women In Tech var att skapa en mötesplats för kvinnor verksamma inom teknikbranschen 

och möjliggöra för kvinnligt nätverkande. Syftet var även att lyfta fram kvinnliga förebilder 

och inspirera kvinnor till att välja en karriär inom tech-branschen. Evenemanget var gratis för 

deltagarna och sponsrades av ett antal stora företag, bland annat Telia, Bonnier och Samsung. 

Texten var skriven på endast engelska vilket jag tolkar som en medveten riktning mot en 

internationell målgrupp. Medelinkomsten inom tech-branschen är över medel och eftersom en 

karriär inom tech-branschen (oftast) kräver en universitetsutbildning, och eftersom utbildning 

är starkt kopplat till klass, finner jag det sannolikt att den tänkta målgruppen för evenemanget 

är medelklasskvinnor. Om vi då tänker oss att medelklasskvinnor (kvinnor med 

eftergymnasial utbildning, hög lön, samt eventuellt egenföretagare) också är den grupp av 

kvinnor som kanske gynnas mest av en liberal politik så träder det fram ett samband mellan 

ideologi (problemformulering) och social kategori (klass och kön). Strategin att lägga 
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ansvaret för jämställdheten i privata händer, på individen, utgår alltså från en viss grupp 

kvinnor (medelklass) vilket också är den grupp av kvinnor som gynnas av sådana aktioner.  

 

En annan form av feministisk aktion som enligt min tolkning har individualistiska perspektiv 

är de kurser och workshops i självförsvar som anordnades under dagen. Både företag, 

kulturhus och fritidsgårdar erbjuder “feministiskt” självförsvar eller självförsvar för kvinnor 

och icke-män. Detta vittnar om en verklighet där kvinnor och icke-män känner ett behov av 

att själva behöva försvara sig från våldsamma män. Ett ansvar som egentligen ligger på 

samhället och myndigheternas axlar6. Evenemanget “Självförsvar för tjejer på Internationella 

Kvinnodagen” som arrangerades av ett företag (jujutsuskola) använde Internationella 

Kvinnodagen som ett sätt att marknadsföra sig till målgruppen rädda tjejer. 

 

Konserter och konstutställningar med kvinnliga och icke-binära artister är också vanliga. 

Konstnärliga kvinnor och icke-män ges därmed kulturellt utrymme under denna dag genom 

de olika evenemangen. Internationella Kvinnodagen verkar alltså fungera som en dag då 

kvinnor och icke-män främjas och prioriteras och på olika sätt ges utrymme i offentligheten.  

 

Kulturbiografen Cnema i Norrköping arrangerade ett evenemang med tema representation i 

filmbranschen. Under dagen visades filmer med fokus på berättelser om de som vanligtvis 

inte dominerar bioduken. Totalt visades sex filmer, bland annat Queen Of Katwe som är en 

berättelse om en flicka i Uganda som blir en internationell schackspelare. En annan film som 

visades var Sameblod som handlar om en samisk kvinnas uppväxt under början av förra 

sekelskiftet och om det svenska förtrycket och rasismen mot samer. Dessutom visades Below 

Her Mouth, skapad av ett helkvinnligt filmteam, som är en kärlekshistoria mellan två lesbiska 

tjejer samt The Pearl Of Africa som är en internationellt prisbelönad dokumentär som handlar 

om en 28-årig transkvinnas liv i Uganda. Även Exfrun och Alla Tiders Kvinnor visades under 

dagen. Förutom Sameblod, finns dessa filmer inte tillgängliga, eller är väldigt svåråtkomliga, i 

det kulturella mainstream-utbudet i Sverige. Vissa av dem ingår visserligen i SF:s filmutbud 

men visas varken i Stockholm, Göteborg eller Malmö.   

 

 

                                                
6	  Regeringskansliet.	  FN:s	  konventioner	  om	  Mänskliga	  rättigheter.	  
http://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-‐konventioner-‐
om-‐manskliga-‐rattigheter	  (Senast	  hämtad	  31-‐05-‐2017)	  
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Sammanfattning:  

Å ena sidan är det problematiskt att initiativet för jämställdhet, utrymme och representation 

hamnar hos privata aktörer eftersom det får jämställdhetsfrågan att framstå som en bifråga. Å 

andra sidan är det positivt att dessa evenemang finns och att underrepresenterade gruppers 

intressen synliggörs och ges utrymme. 

 

6.4 Feministiska manifestationer och demonstrationer 
Demonstrationerna på Internationella Kvinnodagen visade sig ha vissa likheter med 

arbetarrörelsens första maj-demonstrationer och FNL-rörelsens politiska kamp under 60 och 

70-talet. Många av evenemangen som anordnades under Internationella Kvinnodagen 2017 

var, till skillnad från de ovanstående konkreta aktionerna, av en mer rituell karaktär. 14 av 46 

evenemang hade ingen specifik fråga utan verkade mer fungera som en manifestation för 

kvinnors rättigheter, i Sverige och internationellt. Manifestationer som hyllande historiska 

kvinnor och feministiska segrar var också vanliga. När Internationella Kvinnodagen 

instiftades 1910 var syftet att kvinnor skulle bli röstberättigade (Atlestam 1996:9). Detta har 

sedan länge genomförts men likt arbetarrörelsens första maj-demonstrationer demonstrerar 

fortfarande kvinnor i Sverige för sina rättigheter på Internationella Kvinnodagen. Salomon 

(1996) skriver att under uppbyggnadsskedet använde sig arbetarrörelsen av aktionsformen 

demonstration och att denna än idag har ett stort symbolvärde för deltagarna. Men efterhand 

som socialdemokratin blev en allt större del av etablissemanget har arbetarrörelsens första 

maj-demonstrationer blivit av en mer mekanisk och rituell karaktär där symboliska 

handlingar, sånger och slagord upprepas varje år (Salomon 1996:211). Ritualer brukar 

definieras som en “kulturell iscensättning” där grundläggande värderingar presenteras för 

omvärlden. Dessa brukar återspegla grundläggande mänskliga perspektiv på historien, nuet 

och framtiden (Engman 1999:15–18). På ett konkret sätt gestaltas genom ritualer och 

traditioner en gemensam identitet med en gemensam historia och mål (Engman 1999:25). 

Engman menar att demonstrationer utgör en form av ritual eftersom ritualer innebär en form 

av social kommunikation frånskild vardagen och där relativiteten är hög. Till skillnad från 

Salomon menar Engman att de ritualiserade demonstrationerna under första maj på 1990-talet 

hade stor betydelse och var mycket meningsfulla för deltagarnas kampkänsla, trots att 

socialdemokraterna sedan länge varit en del av etablissemanget (Engman 1999:15–18). 

På liknande sätt tolkar jag demonstrationerna på Internationella Kvinnodagen. Genom dessa 

uppmärksammas och synliggörs deltagarnas frågor i offentligheten. Många av 

demonstrationerna i mitt material har väldigt abstrakta och övergripande teman och fokus. Jag 
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tolkar dessa som att de ville vara så inkluderande som möjligt och bredda sin målgrupp. Även 

de evenemang som hade en specifik fråga, t ex aborträtten, menar jag kan förstås som 

generella feministiska manifestationer eftersom de genom sin form bildar opinion och kräver 

en politisk förändring på ett strukturellt plan. Detta sätt att samla olika grupper av kvinnor i en 

gemensam kamp påminner om den enhetsfront-strategi som den svenska FNL-rörelsen 

använde sig av när de försökte mobilisera en bred opinion på 60-talet. FNL-rörelsen försökte 

ena “folket” i en kamp mot en gemensam fiende (USA) och menade att alla klasserna hade ett 

intresse av att bekämpa denna gemensamma fiende (Salomons 1996:148–149). Jag tolkar 

därför demonstrationerna på Internationella Kvinnodagens något diffusa teman, exempelvis 

“för kvinnors rättigheter”, som en strategi för att ena olika grupper av kvinnor i den 

feministiska kampen. Att enas kring en mer övergripande fråga är lättare än att enas i 

specifika frågor som rymmer andra politiska ståndpunkter (t ex för kvotering eller mot RUT-

avdrag, vilket är frågor som lyfts i några av de andra av evenemangen). FNL-rörelsens 

ordförande Ulf Mårtensson sa i en intervju att det första steget är att ena folket och det andra 

steget är att utveckla dem. Enligt honom var det inte möjligt att göra tvärtom dvs, att först 

skapa en politisk medvetenhet hos människorna och sedan ena sig med dem (Salomon 

1996:151).  

 

Manifestationer och demonstrationer fyller också ett annat syfte, nämligen att skapa en 

gemensam identitet för deltagarna och att visa styrka utåt. Salomon menar att det kan finnas 

olika anledningar till varför människor deltar i demonstrationer. Bland annat nämner han 

känslan av en moralisk skyldighet att visa sitt missnöje över ekonomiska eller politiska 

orättvisor, ett sätt att väcka uppmärksamhet kring en politisk fråga, eller en önskan om att 

vara delaktig och tillhöra en social gemenskap. Demonstrationen är dessutom ett enkelt och 

tillgängligt redskap för att föra ut sitt politiska budskap. Ett sätt att som vanlig människa 

påverka samhället och framtiden. Salomon menar dock att demonstrationer inte ska ses som 

direkta aktioner med syftet att uppnå politiska förändringar utan snarare som ett sätt att bilda 

opinion. Demonstrationer äger ofta rum på symboliska platser snarare än politiskt strategiska 

(Salomon 1996:225).  

 

Enligt Engman (1999) har massmedia och första maj-demonstrationer ett nära samband. I 

pressen lever första maj-demonstrationer en del av sitt liv genom att kritiseras, värderas, 

hyllas och förlöjligas. För att förstå offentliga ritualer måste därför sambandet mellan 

ritualernas struktur och massmedias bevakning av dessa analyseras. Enligt Eva Lindholm 
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(2000) har medias rapportering av Internationella Kvinnodagen förändrats mellan åren 1980–

2000. Hon har studerat tidningarna Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Arbetet och 

kommit fram till att uppdelningen mellan “vanliga” kvinnor och feminister blivit allt tydligare 

med åren. “1980 var den 8 mars av betydelse för alla kvinnor, år 2000 är den främst av 

betydelse för feminister.” (Lindholm 2000:17). Empirin för denna studie verkar bekräfta 

uppdelningen mellan feminister och “vanliga kvinnor”, men inte genom deltagande utan 

snarare genom evenemang. Min studie visar att det finns många evenemang som riktar sig till 

kvinnor snarare än feminister och att intresset för dessa är stort vilket jag tolkar som en 

indikation på att Internationella Kvinnodagen är av betydelse även för kvinnor som inte 

identifierar sig som feminister.  

 

Sammanfattning: 

Demonstrationerna under Internationella Kvinnodagen 2017 kan både ses som en rituell 

feministisk tradition och som politiska ritualer i syfte att väcka opinion och därigenom uppnå 

strukturella förändringar. Till skillnad från de konkreta och praktiska feministiska aktionerna 

är uppfattningen i dessa evenemang att förändring måste ske på ett strukturellt plan genom 

politiska beslut. Syftet med demonstrationerna är att väcka opinion till stöd för sådan 

förändring.  

 

6.5 Frågor som uppmärksammas 
Likt aktionsform har de frågor som tas upp under Internationella Kvinnodagen (både 

historiskt och i nutid) en del gemensamt med arbetarrörelsens första maj firanden. Frågorna 

som demonstrerades för på första maj under efterkrigstiden liknade till exempel till stor del de 

frågor som var på agendan vid demonstrationerna på Internationella Kvinnodagen vid samma 

tid (Atlestam 1996:35–43). Dessa var kravet på fred, ekonomisk trygghet och rättvisa och 

motståndet mot kärnvapen (Engman 1999:113). På 1950-talet hade SAP, på grund av det 

ökade välståndet, svårt att motivera till deltagande i första maj-demonstrationerna. Många 

valde att vara lediga denna helgdag istället för att demonstrera. Därför uppmanades 

demonstranterna att, istället för att demonstrera för framtiden, visa sin solidaritet genom att 

demonstrera för det som varit, att blicka bakåt och hylla de segrar som vunnits. Internationell 

solidaritet hade också blivit allt mer av ett nyckelord (Engman 1999:114–115). I de 

evenemang som jag analyserat i denna studie är internationell solidaritet ett återkommande 

inslag precis som hyllandet av historiska feministiska segrar. En del av de slagord som 
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användes under första maj-demonstrationerna under 1990-talet används även under en av 

åttonde mars-demonstrationerna i Stockholm 2017. Exempelvis; Vi vill ha sex, vi vill ha sex, 

vi vill ha sex timmars arbetsdag! och Vi vill ha barn, vi vill ha barn, vi vill ha barnomsorgen 

kvar! (Engman 1999:149). Det verkar alltså fortfarande finnas en nära koppling mellan 

arbetarrörelsen och den feministiska rörelsen. I alla fall i de evenemang som har formen 

demonstration. Av de politiska partier som arrangerar evenemang under Internationella 

Kvinnodagen 2017 är det röda blocket i majoritet. Liberalerna är visserligen med och deltar i 

ett fåtal evenemang men inget av Allianspartierna är huvudarrangör. Alla riksdagspartierna 

(förutom Vänsterpartiet) har egna kvinnoförbund. Var är och vad gör dessa under denna dag? 

Demonstrationer har förvisso en socialdemokratisk och vänsterinriktad historia i och med 

arbetarrörelsen men som jag redogjort (i diagram tre) utgör aktionsformen demonstration 

endast en femtedel av evenemangen. Trots detta verkar liberala och konservativa kvinnor vid 

första anblick märkligt frånvarande denna dag. En möjlig förklaring är att liberala och 

konservativa kvinnor deltar i de partipolitiskt obundna evenemangen som inte har formen 

demonstration. Som jag varit inne på tidigare under rubriken “6.3 Konkreta feministiska 

aktioner” är detta en aktionsform som samspelar väl med en liberal politisk åskådning. 

Eftersom Women In Tech, som jag menar är en sådan konkret aktion, är det helt klart största 

evenemanget med flest antal deltagare kan det därför vara så att de högersinnade kvinnorna 

befinner sig där under denna dag. Det kan också givetvis vara så att de inte deltar 

överhuvudtaget men med tanke på socialismens och liberalismens långtgående strid om 

feminismen (Chatterjee 2002, Atlestam 1996) menar jag att det är naivt att förhastat räkna 

bort liberalfeministerna som frånvarande. Internationella Kvinnodagens betydelse för 

liberlfeminster kräver därför mer undersökningar. 

 

Det råder stor mångfald i de frågor som tas upp i de olika evenemangen. Jag har sammanställt 

de frågor och teman som uppmärksammas i en lista nedan:  

 

Aborträtten (nationellt och internationellt), representation i filmbranschen, BB-ockupationen 

i Skellefteå, lesbiskhet, normbrytande familjebildning, kvinnor på flykt, förortsfeminism, 

genus och migration, invandrarkvinnor och svensk arbetsmarknad, vithet, sekularitet, HBTQ-

rättigheter, Europeiska invandringsdebatter, modern svensk säkerhetspolitik, feministisk 

socialförsäkringspolitik, byråkratin vid våld i nära relationer, kvinnors rättigheter 

internationellt, hedersrelaterat våld, vikten av en mötesplats för kvinnor, kommunens 

jämställdhetsarbete, förebilder på asylboenden, bryta normer för hur flickor och kvinnor får 
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vara, barnsexhandel, psykisk ohälsa, våldsbenägna män, könsidentiteter, porr, sexuella 

trakasserier, personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer, “kvinnohistoria”, 

jämställdhet på arbetsplatsen, maktfördelning i politiken, normkritik, machokultur, 

könsroller, svensk idrott, kvinnors sportsliga prestationer, samiska kvinnor, jämställt Sapmí, 

psykisk och fysiskt hälsa för offren av våld i nära relationer och hedersvåld, 

oskuldskontroller, intimoperationer, hedersmordshotade asylsökandes psykiska ohälsa, 

feministisk historia, grupp 8, sexuellt våld, mental och fysisk träning, pension, mot städhjälp, 

klasskamp, nej till NATO, skönhetsideal, för 6 timmars arbetsdag, lika lön för lika arbete, 

ingen människa är illegal, barnomsorg, mot slut-shaming, för samtyckeslag, krossa rasismen, 

göra Wikipedia mer jämställt, kvinnligt entreprenörskap, tech-branschen, kvinnligt 

nätverkande, karriär, “duktiga flickor”, moderskap, manlighet/maskulinitet, romska kvinnor, 

jämställdhet i byggnadsbranschen, genus och åldrande, hemarbete, reproduktivt arbete, 

avdramatisera kroppen, självförsvar, internationell kvinnostrejk, isolering i hemmen, 

neokonservativa krafter.  

 

Problemet, som jag ser det, med frågorna som uppmärksammas i de olika evenemangen är att 

de oftast bara tar hänsyn till en eller två faktorer och utgår från en väldigt endimensionell mall 

av den typ av kvinna som de anser sig representera. I ett evenemang som har tema kvinnors 

arbete står det till exempel ingenting i evenemangsbeskrivningen om tillgänglighet för 

rullstol/permobil eller om papperslösa kvinnors avsaknad av rättigheter i arbetet. Perspektivet 

speglar därför bara en viss typ av kvinnliga erfarenheter. I ett annat evenemang som har tema 

kvinnor på flykt nämns ingenting om hur sexuell läggning eller etnicitet kan påverka 

flyktingkvinnors situation. Jag kommer att återkomma till detta i nästa kapitel under rubriken 

“7. En inkluderande miljö”.  

 

6.6 Underhållning 
Atlestam skriver att det var på 90-talet som Internationella Kvinnodagen alltmer började likna 

ett kulturellt jippo, med workshops och fester, och att dagen förlorat sin politiska udd 

(Atlestam 1996:55–56). Empirin för denna studie visar att workshops och fester är en vanlig 

del av underhållningen som erbjuds i de olika evenemangen men jag vill hävda att detta inte 

har tagit den politiska udden av evenemangen. Tvärtom tyder min studie på att 

underhållningen i evenemangen är en viktig del av den feministiska kampen. Den 

underhållning som representeras i dessa evenemang är just sådan kultur som vanligtvis är 
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underrepresenterad i samhället resterande dagar på året. Internationella Kvinnodagen kan 

alltså fungera som en plattform för kvinnor och icke-män att ta plats i offentligheten. 

Underhållning i samband med Internationella Kvinnodagen är heller inget nytt påfund utan 

existerade som ett inslag redan i början av förra sekelskiftet. I Sovjetunionen, efter 

revolutionen, var Internationella Kvinnodagen, tillsammans med första maj, en av årets 

viktigaste högtider och festliga element i form av dansuppvisningar, teater och gratis fika var 

en vanlig del av de offentliga evenemangen. Detta berodde dock, enligt Chatterjee, på att det 

Bolsjevikiska partiet förutsatte att de sovjetiska kvinnorna skulle bli uttråkade av enbart 

politiska möten (Chatterjee 2002:3).  

 

Olika former av underhållning är ett återkommande inslag i evenemangen jag studerat. Nästan 

alla evenemang hade någon form av underhållning. Den underhållning som erbjöds i samband 

med evenemangen var; 

Musikframträdanden, teater, dansuppvisning, revy, filmvisning, poetry slam, quiz, karaoke, 

fest, poesi, konst, spoken word, rullskridskoframträdande, uppvisning av thaiboxning, pyssel, 

teckna serier, poddinspelning, utdelning av jämställdhetspris, jojk, kändisar berättar, stand 

up, DJ, fotoautomat, allsång, bar, mingel, nattklubb, stickningsbio och feministisk marknad.  

 

Dessutom erbjöds workshops i stickning av pussy-hats, craft-workshop, plakat workshop, 

workshop med “Machofabriken”, workshop i dansstilen Vouge Femme, en kurs i civilkurage, 

mental och fysisk träning och en kurs i feministiskt självförsvar.  

 

Dessa aktiviteter och former av underhållning är feministiskt utformande. Kvinnliga och icke-

binära musiker och artister främjas, teater och revy är skriven av feminister och spelas av 

kvinnor och icke-män, filmerna som visas har feministiska teman och är svårtillgängliga i 

utbudet för mainstreamkultur, karaoken utgörs av låtar av enbart kvinnliga och icke-binära 

artister, poesin är skriven och framförs av icke-män och har feministiskt innehåll, kvinnliga 

konstnärer får möjlighet att ställa ut sin konst, och de olika kurser och workshops som erbjuds 

har ett tydligt feministiskt tema.  
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7. En inkluderande miljö - tillgänglighet, språk och perspektiv 
•   Hur kan uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen förstås utifrån en 

intersektionell maktanalys? 

 

För att göra en intersektionell analys av evenemangen har jag valt att, utifrån den information 

som fanns tillgänglig på Facebook, undersöka evenemangens miljö och tillgänglighet, alltså 

vilka kroppar som har fysiskt och praktiskt tillträde till evenemanget och vilka kroppar som 

inte har det. För att komma åt den indirekta tillgängligheten, alltså vilka kroppar och 

erfarenheter som är inkluderade i evenemangen, har jag undersökt evenemangens perspektiv 

och syfte/frågeställning.  

 
7.1 Miljön (direkt inkludering) 
Sara Ahmed (2011) skriver om kroppens fenomenologi och menar att hur vi orienterar oss 

beror på vilken position vår kropp besitter. Hur vi själva och omgivningen uppfattar och 

tolkar vår kropp påverkar hur bekväma vi känner oss och hur vi kan röra oss i världen. Allt vi 

kommer i kontakt med formas av det vi gör och vår kropp formas av det vi kommer i kontakt 

med. Detta påverkar därmed vad våra kroppar kan göra och kan alltså inte avskiljas från vad 

vi gör. Med andra ord, det som är nåbart för oss, och det vi ser, bestäms av de orienteringar 

som vi gjort tidigare. Ahmed menar att även rum har en orientering som avgörs av de kroppar 

som vistas och är tänkt ska vistas i rummet. Detta påverkar vilka kroppar som känner sig 

hemma i rummet och har möjlighet att ta plats. Eftersom världen har gjorts vit, menar Ahmed 

att endast de kroppar som kan passera som vita känner sig hemma i världen (Ahmed 

2011:125-147). Samma teori, menar jag, kan appliceras på funktion. Eftersom världen har 

konstruerats utifrån en viss typ av funktionsvariation exkluderas de människor som har andra 

funktionsvariationer och görs därmed handikappade. Av de evenemang som jag analyserat 

nämner de flesta arrangörer ingenting om evenemangets tillgänglighet utan verkar utgå ifrån 

att alla som kan tänkas vara intresserade av evenemanget förstår svenska och har en 

genomsnittlig funktionsvariation samt kommer kunna delta utan barn eller djur. Av 46 

evenemang har endast åtta stycken information om fysisk tillgänglighet till platsen. Av dessa 

är ett evenemang tillgängligt för både rullstol och permobil, har hörslinga och skriver att barn 

och hundar också är välkomna. Ytterligare tre evenemang är tillgängliga för rullstol. 

Fackeltåget i Uppsala arrangerat av Uppsala Tjejjour har syntolkat kartan över 

demonstrationstågets planerade färd. Demonstrationen “Motstånd över gränser” i Stockholm 
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skriver att de brukar ha teckenspråkstolk under demonstrationerna men att de detta år inte har 

lyckats få tag på någon. Resterande två evenemang som nämner tillgänglighet skriver att 

evenemanget inte är tillgängligt för rullstol.  

 

De flesta evenemangen har fri entré och av de som erbjuder mat eller fika är denna oftast 

vegansk eller vegetarisk. Många av evenemangen har använt hashtagen “barnvänligt”. 

 

Evenemangbeskrivningens språk: 
 Diagram 4: 

  

 

Majoriteten av evenemangen är skrivna enbart på svenska. Även flera av de evenemang som 

har temat flyktingskap och antirasism skriver endast på svenska. Detta är märkligt eftersom 

det uppenbart exkluderar nyanlända flyktingkvinnor som inte lärt sig svenska än. Det enda 

samiska evenemanget är också skrivet på enbart svenska samt evenemanget för den 

internationella kvinnostrejken. Att arrangörerna endast skrivit på svenska kritiseras i flera fall 

av deltagare i forumen. De evenemang som gör anspråk på att vara inkluderande och att föra 

en feministisk kamp “underifrån” får mest kritik. Eva Bonde och Jennie Lindholm från 

tidskriften Historiskan säger i podcasten Snedtänkt (2017-04-13) att när en norm väl bryts 

förväntas det att alla normer ska brytas och att initiativtagaren (i detta fall arrangören) ska 

representera alla som marginaliseras. Samma hårda krav på inkludering och normkritik finns 

inte för de mer normativa evenemangen/initiativen. Denna teori bekräftas alltså i mitt material 

då förväntningarna på de mer normkritiska evenemangen verkar vara högre än på övriga 

evenemang.  
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Transinkludering 

Av de 46 evenemang som jag analyserat är det endast 11 stycken som på något vis vänder sig 

till transpersoner eller erkänner deras existens. Majoriteten av evenemangen nämner inget om 

transpersoners perspektiv eller lyfter frågor som specifikt berör transpersoners situation i 

samhället. Evenemangen har andra frågor på agendan men är inte direkt exkluderande mot 

transpersoner. När deltagare interagerar i forumen och undrar om de som transkvinnor är 

välkomna svarar arrangörerna ja. Eftersom de inte tar hänsyn till transpersoners perspektiv, 

samtidigt som de menar att alla är välkomna, menar jag att de är indirekt exkluderande mot 

transpersoner. Detta blir särskilt problematiskt när arrangörerna gör anspråk på att föra en 

kamp för alla kvinnor och deras rättigheter. Vissa evenemang använder ett mer direkt 

exkluderande språk där ord som systerskap och bilder på livmödrar förekommer frekvent. I 

många av de evenemang som i texten riktar sig till kvinnor och transpersoner används ändå 

begreppet systerskap för att beskriva den gemensamma kampen. Swedish Alliance for 

Women in Sport som arrangerade en sportgala för att uppmärksamma idrottskvinnor och 

deras sportsliga prestationer skriver i evenemangbeskrivningen att de använder ordet kvinna 

för att beskriva alla som identifierar sig som kvinna och inkluderar även icke-binära. Två av 

evenemangen är separatistiska, dvs att de endast riktar sig till kvinnor och transpersoner. 

Dessa två är “Självförsvar för tjejer” arrangerat av House of Samurai Sweden - Lunds 

Jujutsuskola och “8 mars på Ungdomens hus” arrangerat av Ungdomens hus Uppsala. 

Flashmoben på Stockholms Central var från början tänkt att vara separatistiskt men 

arrangörerna ändrade sig sedan då evenemanget vuxit och blivit mycket populärt.  

 

7.2 Perspektiv (indirekt inkludering) 
Vems erfarenheter som representeras och är i fokus i de olika evenemangen är intressant att 

analysera eftersom Internationella Kvinnodagen är menad att vara en politisk dag för alla 

kvinnor. Resultatet av denna undersökning visade en stor mångfald i frågorna som togs upp. 

En förklaring till detta kan vara att många av evenemangen är arrangerade av privatpersoner 

och att mediet Facebook gör det möjligt för olika marginaliserade grupper att genomföra egna 

program för sina frågor. En del evenemang var anordnade utifrån en specifik fråga men med 

en inkluderande miljö. Ett exempel på detta är “Lesbisk Frukost” i Göteborg som anordnades 

av den ideella föreningen Lesbisk Makt. Evenemanget bestod av gemensam frukost och ett 

panelsamtal med temat normkritisk familjebildning. Temat berör främst lesbiska och 

transpersoner i 18–45 årsåldern i Sverige men arrangörerna skriver att alla som trivs i det 

lesbiska sällskapet är välkomna. Miljön för evenemanget är anpassad för personer med olika 
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funktionsvariationer. Lokalen är utrustad med ramp, breda dörrar, stor toalett och hörslinga. 

Evenemangsbeskrivningen är skriven på både svenska och engelska. Maten som finns till 

försäljning är vegansk men arrangörerna skriver att det även går bra att ta med sig egen 

frukost. För de deltagare som kommer ensamma erbjuds en “frukostkompis” så att ingen ska 

behöva känna sig ensam. Det finns även tillgång till “sociala bord” där personer utan sällskap 

ska kunna sitta och lära känna varandra. Barn och hundar är också välkomna. Detta menar jag 

är ett exempel på ett inkluderande evenemang där miljön är anpassad för olika typer av 

kroppar och behov. Arrangörerna gör inte anspråk på att föra en allomfattande kamp utan har 

istället riktat in sig på en specifik fråga och möjliggjort för intresserade personer att delta.  

 

Ett exempel på det motsatta, ett evenemang med en övergripande fråga och med en 

exkluderande miljö/perspektiv, menar jag återfinns hos Feminism Underifråns evenemang i 

Malmö. Trots det problematiska med en exkluderande feminism som gör anspråk på en 

gemensam kamp så menar jag att evenemang som detta ändå är både viktiga och värdefulla 

eftersom det uppmärksammar och för en feministisk kamp. Kritiken mot evenemanget och 

dess upplägg ska alltså förstås som en intern kritik i syfte att öka intersektionellt 

självmedvetande hos den feministiska rörelsen. Evenemanget utgörs av en demonstration med 

tema arbete. Feminism Underifrån är ett feministiskt nätverk som “vill verka för allt som 

driver de feministiska frågorna framåt, på jobbet, i hemmet och i det offentliga rummet. 

Feminism på riktigt är Feminism underifrån!”7. Trots detta anspråk på “den riktiga 

feminismen” exkluderas många kvinnor och feminister genom evenemangets perspektiv och 

beskrivning. Evenemangsbeskrivningen är skriven på enbart svenska och ingenstans står det 

något om tillgänglighet. Dock används begreppet “syskonskap” istället för “systerskap” vilket 

är mer inkluderande mot transpersoner. I texten beskrivs hur “vårt arbete” exploateras av 

kapitalister och männen. “Genom exploateringen av vårt arbete med skitlöner och kassa 

arbetsvillkor maximerar kapitalisterna konstant sin vinst. Genom exploateringen av vårt 

reproduktiva arbete fortsätter männen ta kontroll över våra kroppar och vår sexualitet. Vi 

kan aldrig vila.”8 Vilka ingår i detta “vi”? En deltagare kritiserar evenemanget som hen 

menar har ett vitt perspektiv genom att ej ta hänsyn till icke-svensktalande personer och 

papperslösas arbetsförhållanden. Detta leder till ett bråk mellan de som anser att evenemanget 

                                                
7 Feminism	  Underifrån:s	  Facebooksida.	  	  
https://www.facebook.com/pg/feminismunderifran/about/	  (Senast	  hämtad	  2017-‐05-‐02).	  	  
8	  8	  MARS	  Demonstration	  -‐	  Feminism	  underifrån.	  Evenemangbeskrivning.	  
https://www.facebook.com/events/368690860173043/	  (Senast	  hämtad	  2017-‐05-‐03).	  	  
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är exkluderande och de som anser att de som tycker att evenemanget är exkluderande borde 

starta ett eget evenemang och sluta klaga på de som gör något. När kvinnor buntas ihop i en 

enhetlig grupp i talet om “vårt arbete” osynliggörs maktförhållanden kvinnor emellan. 

Könskategorin träder fram på bekostnad av ”ras”- och klasskategorierna (Mohanty 2007:126). 

Dessutom förstärks det som Monique Wittig kallar för det “heterosexuella kontraktet” när 

könskategorierna uteslutande utgår ifrån paradigmet man/kvinna (Mohanty 2007:127). Ett 

evenemang som tar denna problematik till ytterligare en nivå är evenemanget “Internationell 

Kvinnostrejk 8 mars - Sverige”. Evenemanget är en del av en internationell rörelse för 

kvinnors rättigheter och levnadsvillkor och innehåller ett långt manifest med många punkter. 

Det märks att evenemanget har strävat efter att inkludera många perspektiv och frågor men 

enligt min tolkning framstår evenemanget därför också som oklart då kvinnor och 

transpersoner uppmanas att strejka från sina arbeten och hushållsarbeten (om möjligt) eller på 

något vis göra något för att uppmärksamma dagen. Jag anser att detta har stora likheter med 

Internationella Kvinnodagens syfte i allmänhet, vilket får mig att undra över vilket (eget) 

syfte som evenemanget egentligen fyller. Evenemangsbeskrivningen innefattar även specifika 

prioriteringar, t ex medias reproduktion av sexism och isolering i hemmet, vilka inte 

inkluderar alla kvinnor och därför bortser från skillnader kvinnor emellan och de olika 

kontexterna kvinnor befinner sig i. Media sexualiserar exempelvis enbart vissa kroppar och 

isolering i hemmet som ett resultat av en patriarkal kvinnoroll bortser från hur denna 

kvinnoroll varierar historiskt och kulturellt. Att på detta sätt strejka utan gemensamma krav 

ter sig i mina ögon därför något diffust. Jag anser att ”Internationell Kvinnostrejk 8 mars – 

Sverige” är ett exempel på den problematik som den feministiska rörelsen står inför. En 

gemensam feministisk kamp som inkluderar alla kvinnor måste också inkludera alla kvinnors 

problem vilket leder till en paradox då kvinnors problem och intressen går isär och ibland står 

i opposition till varandra. Att föra många (allas) frågor blir därför svårt eftersom kvinnors 

intressen inte är identiska. Men att istället enas kring en gemensam fråga, t ex rösträtt, är 

också problematiskt eftersom det innebär en prioritering av frågor och även om den 

gemensamma frågan är gemensam för alla kvinnor så är den kanske inte (alltid) den viktigaste 

frågan för alla kvinnor. Feminismen kan alltså inte vara en rörelse/kamp som representerar 

alla kvinnor och deras intressen utan måste pluraliseras till feministiska kamper och verka 

genom samarbeten i specifika frågor. Som Mohanty argumenterar; genom en feministisk 

koalition istället för ett globalt systerskap. Men detta innebär också, enligt mig, en reducering 

av rörelsens slagkraft. En internationell kvinnokamp, som alla kvinnor deltar i, tror jag har en 

mycket större förändringspotential än tillfälliga samarbeten i specifika frågor. Men eftersom 
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maktens manifestationer uppträder olika i olika kontexter innebär detta att möjligheten till 

motstånd också har olika karaktär. Då alla kvinnor inte delar samma gemensamma 

erfarenheter av förtryck är det problematiskt att anta att alla kvinnors kamper kan organiseras 

gemensamt i ett “globalt kvinnouppror”9 (Mohanty 2007:131). Genom ett perspektiv som 

utgår från att kvinnor utgör en sammanhängande grupp, oavsett kontext och utan hänsyn till 

andra faktorer som klass och etnicitet, organiseras världen i föreställningen om att kvinnor 

alltid står i opposition till män. Män blir därmed ansvariga för världens förtryck och kvinnor 

utmålas som offer. Det politiska begränsas på detta sätt till det personliga genom att gruppen 

kvinnor konstrueras som stående utanför både historien och politiken vilket slätar ut alla 

konflikter mellan och bland kvinnor (Mohanty 2007:133).  

 

 

8. Slutdiskussion 
Sedan dagens instiftande 1910, och särskilt efter FN:s erkännande 1978, har det funnits 

meningsskiljaktigheter kring Internationella Kvinnodagens syfte. Det huvudsakliga målet som 

antogs 1910 om kvinnlig rösträtt har uppnåtts. Efterhand har nya mål satts upp, bland annat 

kravet på fred, barnomsorg och förbud mot kärnkraft, men dessa har inte delats av alla 

kvinnor. I snart hundra år har det argumenterats kring huruvida gruppen kvinnor, som inte 

alltid besitter samma erfarenheter och ekonomiska intressen, kan organiseras i en gemensam 

kamp. Så vad har egentligen Internationella Kvinnodagen för syfte? Svaret på den frågan är 

nog “många”. Enligt min studie fyller Internationella Kvinnodagen en rad olika syften för 

olika grupper av kvinnor. Den fungerar både som politisk ritual i syfte att väcka opinion för 

kvinnorelaterade frågor, som en feministisk symbolisk tradition, som en dag att fira med fest 

och kultur och som en dag att uppmärksamma diverse kvinnor och deras prestationer. Den har 

även ett praktiskt värde då den möjliggör för separatistiska och trygga rum där kvinnor och 

icke-mäns kroppar och intressen får ta plats. Min studie kommer tyvärr inte åt aktuella 

intressekonflikter utan visar istället på en stor mångfald bland de frågor som tas upp. Detta 

betyder inte att det inte finns stora intressekonflikter, vilket det med all sannolikhet gör, utan 

snarare att mediet Facebook har möjliggjort en arena där politiska motståndare inte behöver 

mötas. Utåt må detta te sig förvirrande när olika kvinnor demonstrerar för olika saker på 

Internationella Kvinnodagen. Men vissa saker finns ändå gemensamt hos de olika 

                                                
9 Internationell	  Kvinnostrejk	  8	  mars	  -‐	  Sverige.	  https://www.facebook.com/events/1315802741809373/	  (Senast	  
hämtad	  2017-‐05-‐03). 
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evenemangen; fokus på kvinnors rättigheter. Rätten att inte utsättas för fysiskt och psykiskt 

våld, representation i offentligheten och rätten till sin egen kropp är genomgående teman 

bland årets uppmärksammanden av Internationella Kvinnodagen.  

 

Mohantys förslag till feminismen är att kvinnors enighet inte bör grunda sig på 

föreställningen om gemensamma psykologiska/naturliga erfarenheter/attribut utan istället på 

gemensamma mål och intressen i specifika frågor. En feministisk koalition där det som 

kämpas för är förankrat i historien (Mohanty 2007:135). Detta eftersom innebörden i att vara 

kvinna varierar historiskt och mellan kulturer (2007:137).  

För att överkomma skillnader och föra en gemensam kamp måste kvinnor enas kring 

gemensamma problem och intressen utan att förneka eller förminska varandras skillnader. 

Därför krävs det en pågående dialog menar Hesse-Biber (2007:76). Enligt min studie drivs 

under Internationella Kvinnodagen 2017 många olika feministiska frågor som riktar sig till 

olika grupper av kvinnor. Vissa av evenemangen är övergripande medan andra har mer 

specifika teman. Tillgängligheten är dock, utifrån min bedömning av den tillgängliga 

informationen i Facebook-evenemangen, fortfarande bristfällig. Huruvida beaktandet av 

tillgänglighet bland de feministiska evenemang som analyserats i denna studie är bättre eller 

sämre än andra evenemang kan jag inte svara på då detta kräver en jämförande studie. Ett 

möjligt förslag till framtida forskning.  

 

Denna studie har, genom evenemang på Facebook, undersökt hur Internationella 

Kvinnodagen uppmärksammades i Sverige 2017. Eftersom politiska och kulturella händelser i 

andra delar av världen påverkar rörelser i Sverige (och tvärtom) vore det mycket intressant att 

i vidare forskning undersöka sambandet mellan internationella och nationella feministiska 

rörelser och hur de påverkas av varandra. En studie med liknade metod som denna tror jag är 

särskilt lämplig för en sådan studie då min uppfattning är att Internet möjliggjort för en snabb 

och direkt koppling mellan de feministiska rörelserna i världen. En annan frågeställning som 

jag finner intressant att undersöka är hur uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen 

i Sverige påverkas av det internationella politiska klimatet.  
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