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Abstract 

 

 

 

 

In the middle of the 19th Century the American Henry Thoreau famously did an 

act of what we today call Civil Disobedience. Since then he has inspired lots of 

people with his act and today it has become a known and discussed phenomenon. 

In this thesis I’ll examine the phenomenon civil disobedience. I use a normative 

study to analyse whether you, from a feminist perspective, can justify three 

specific cases of civil disobedience executed by women and feminist 

organisations. The purpose of the thesis is to examine in which case(s) and what 

factors that decide whether a case of civil disobedience can be justified or not. The 

chosen actors are: Pussy Riot, Femen and Saudi Arabian women, who have all 

made headlines with their feminist movements. I will present different theories of 

civil disobedience as well as feminism to be able to analyse this cases with a great 

width. In the analysis I discuss the theories that both justify and condemn civil 

disobedience in relation to the chosen cases. I find that it’s much harder to justify 

an act of civil disobedience if it was performed in a democracy, and I continue to 

discuss this fact and the possible reasons behind it in the conclusion.      

.      

Nyckelord: Civil olydnad, normativ metod, Pussy Riot, feminism, kvinnors 

olydnad, Femen, Saudiska kvinnor 

Antal ord: 9980 
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1. Inledning 
 

 

 

Olydnad och medvetna lagliga överträdelser är något som existerat lika länge som staten 

själv. Däremot är civil olydnad som fenomen något mer modernt. Civil olydnad myntades av 

nordamerikanen Henry David Thoreau, född 1817, som under mitten av 1800-talet vägrade att 

betala skatt till den amerikanska stat som då förtryckte ursprungsbefolkningen samt 

mörkhyade i Amerika (Thoreau, 1849). Fenomenet har sedan dess växt och har under åren 

haft många namnkunniga utövare samt blivit ett populärt ämne för debatt. Civil olydnad i sin 

ursprungsform, där den härstammar från Thoreau men även Gandhi kan beskrivas som:  

 

”En öppen offentlig handling som grundas på ickevåld. Handlingen är olaglig 

eller bryter mot en regel, order eller beslut. Den har dessutom ett samhälleligt, 

socialt eller etiskt syfte.” (Herngren, 1999:20)  

 

Teorierna kring civil olydnad är dock många och debatten kring vilka aktioner som går att 

rättfärdiga och inte är omtvistad. Idag ser vi oftast civil olydnad utspela sig i sammanhang där 

miljöfrågor eller mänskliga rättigheter försvaras och bevaras. Jag kommer i denna uppsats att 

fokusera på en speciell typ av civil olydnad för att försöka utröna huruvida fenomenet går att 

rättfärdiga, nämligen den feministiska skepnaden, också kallat ”feministisk olydnad”.  

  

Samhällsförändringar till kvinnors1 fördel för ett jämlikare samhälle mellan könen är något 

som feminister världen över länge fört en kamp för. Olika medel har tillämpats för att uppnå 

exempelvis rösträtt och lika värde inför lagen, däribland kan vi även finna civil olydnad som 

tillvägagångssätt. Tom Watson menar i en artikel i Forbes Magazine att feministisk civil 

olydnad är framtiden inom genren (Watson, 2012). Motståndare har dock som åsikt att civil 

olydnad aldrig kan rättfärdigas i demokratiska länder då det riskerar att bryta ned demokratins 

fundamentala byggstenar, men det finns många teoretiker som menar annorlunda och 

förespråkar civil olydnad som ett giltigt sätt att förändra eller bevara något i samhället. 

																																																								
1	Jag kommer i denna uppsats att tala i generaliserande termer såsom ”kvinnor” och ”män”. Jag är dock väl 

medveten om att det finns människor som identifierar sig som varken eller och att många inte kommer att känna 

igen sig i de könsroller jag presenterar.  



	 5	

Åsikterna går isär. Jag kommer i denna uppsats att ta till vara på dessa meningsskiljaktigheter, 

väga för och emot och applicera dessa teorier på aktuella fall där kvinnor och 

kvinnorättsorganisationer mobiliserat sig och aktivt brutit mot lagen för att försöka göra sin 

röst hörd och genomdriva samhällsförändringar.     

 

 

1.1 Syfte  
 

 Det finns de som menar att civil olydnad i all dess form borde vara ett icke-existerande 

fenomen då det stör den samhälleliga ordningen och det samhällskontrakt människan befinner 

sig i (Månsson, 2004). Feministiska aktiviströrelser såsom ryska Pussy Riot och ukrainska 

Femen är välkända för sina aktioner där de medvetet stör lag och ordning i sin kamp för 

kvinnors rättigheter. Kända exempel är Pussy Riots så kallade ”Frälsningskatedralaktion” där 

tre av medlemmarna i gruppen blev dömda för huliganism (SVT, 2015). Nyligen genomförde 

Femen en aktion mot franska presidentkandidaten Marine Le Pen då en av medlemmarna tog 

sig upp på podiet där Le Pen höll tal med syfte att avbryta (FEMEN, 2017). Värt att nämna är 

även den uppmärksammade bilprotest i juni 2012 som utfördes i Saudiarabien där en grupp 

kvinnor, förbudet till trots, valde att framföra fordon.  
        

Syftet med denna uppsats är dels att utreda begreppet civil olydnad närmare för att förstå dess 

innebörd och dels att försöka utröna om civil olydnad i en feministisk skepnad, dessa ovan 

nämnda fall, bör kunna rättfärdigas. Att rättfärdiga något innebär i detta fall att man kan 

försvara en omtvistad handling och visa på att ett agerande ändå varit rätt. Jag kommer att 

utgå från dessa tidigare nämnda aktuella feministiska civil olydnad-aktioner och analysera 

dem utifrån teorier kring civil olydnad. För att få en extra dimension till analysen så kommer 

jag även att använda mig av olika feministiska teorier som behandlar samhällets uppbyggnad 

och lag och ordning. De fall jag analyserar kommer inkludera aktioner som utförts i såväl 

demokratier som icke-demokratier för att få ett bredare perspektiv kring hur vi kan och bör 

rättfärdiga civil olydnad.   
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1.2 Frågeställning 
 

• ”Hur kan man, med utgångspunkt i feministisk teori och teorier om civil olydnad, 

rättfärdiga/icke-rättfärdiga Pussy Riot, Femen och de saudiska kvinnornas aktioner av 

civil olydnad?”  

 

 

1.3 Material och avgränsningar 
 
Jag har i denna uppsats valt att utgå från tre olika fall där civil olydnad och feminism är 

framträdande. Dessa fall kommer sedan att analyseras enligt normativ metod med hjälp av 

redskap från feministisk teori och teorier om civil olydnad. Empirin kommer till största del att 

bestå av nyhetsartiklar och sidor som beskriver händelseförloppen i de fall jag valt att 

analysera. Anledningen till att artiklar utgör så stor del av materialet är att informationen som 

krävs för att få en tillfredsställande bild av fallen har varit svår att inhämta på annat vis. Dessa 

artiklar kommer vara hämtade från ett flertal nyhetssidor som alla i största möjliga 

utsträckning har valts ut med hänsyn till att de bör vara opartiskt lagda i dessa frågor. Dock är 

det svårt att garantera opartiskhet hos sekundära källor då de alla har genomgått en viss 

filtrering. Anledningen till att jag eftersöker opartiskhet grundar sig i att jag enbart vill finna 

empiri, det vill säga erfarenhetsmässig fakta, i dessa artiklar då jag själv kommer att applicera 

partiskhet med hjälp av mina teorier. Teorierna kommer att hämtas från adekvat litteratur 

kring civil olydnad, där både äldre teoretiker såsom John Rawls, och modernare såsom Tomas 

Månsson finns representerade, och även från de framstående feministiska teoretikerna Carole 

Pateman, Catharine MacKinnon och Carol Smart.   

 

Jag är väl medveten om att presentationen och framställningen jag kommer göra av civil 

olydnad inte är alltäckande och att det finns många fler sätt att tolka och applicera begreppet. 

Dock är jag i denna uppsats enbart intresserad av att undersöka civil olydnad i en feministisk 

kontext och har valt ut teorier och texter därefter. Jag är också medveten om att fler fall hade 

kunnat tillämpas för ytterligare bredd, men jag har medvetet valt att göra denna avgränsning 

med tre enskilda fall. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till tidsfristen och arbetets 

kvantitet där jag ansåg att fler fall hade gjort det svårt att hitta utrymme både i tid och text.   
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2. Metodologiska överväganden  

 

2.1 Normativ metod 
 

Inom statsvetenskapen finns flertalet olika sätt att mäta och diskutera civil olydnad. En av de 

som jag anser vara högst adekvat är normativa tillvägagångssättet. Normativ metod gör det 

möjligt att ifrågasätta hur någonting bör vara istället för hur det faktiskt är. Man kan därför 

inte använda metoden för att söka ett specifikt ”rätt” svar på en frågeställning, allt kring 

normativa frågeställningar kretsar kring värden och värderingar. Frågor som söker konkreta 

och kvantitativa svar är inte av intresse för den som studerar normativt. Här ställer vi istället 

frågor som inte kan besvaras statistiskt eller enbart faktabaserat, vi får då en mer djuplodad 

analys där värderingar sätter standarden för svaret. Huruvida man kan ta en vetenskaplig 

ställning i en normativ fråga har varit ifrågasatt då svaret alltid blir färgat av värderingar. 

Dock är utövarna av normativ metod övertygade om att ett vetenskapligt svar går att finna, 

såvida undersökningen lever upp till metodologiska krav om intersubjektivitet (Badersten, 

2006:10). Man måste dock komma ihåg att den normativa undersökningen aldrig kan uppnå 

någon empirisk sanning då den alltid är värdebaserad. Detta gör dock på intet sätt studien 

värdelös, i synnerhet inte då större delen av de forskningar vi ser idag vilar på någon form 

utav teoretisk värdegrund och kan då inte heller anses uppfylla en total sanning. En av 

svårigheterna jag kommer att möta med den normativa metoden är att få den vetenskapligt 

relevant för att motverka att uppsatsen bara blir baserad på ”löst tyckande”.  

 

Min uppsats kommer att ta sitt avstamp i normativ metod. Det finns olika grenar inom 

metoden där de många gånger växer in i varandra. Jag kommer använda mig av tre av dessa 

grenar som kommer att te sig relativt snarlika i analysen, men där kritisk utvärdering kommer 

vara den primära metoden och där de andra får en mer kompletterande roll. Anledningen till 

att jag kommer att använda mig av dessa tre inriktningar grundar sig i att det är de som ter sig 

mest passande för den typ av analys som jag vill genomföra, alla tre tillför något eget. I 

följande avsnitt presenteras de normativa inriktningarna som jag valt.  
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2.2 Kritisk utvärdering 
 

Vetenskaplig forskning kan ibland anses icke ifrågasättbar. Enligt Ludvig Beckman, som 

blivit känd genom sina böcker om idékritik, har det hävdats att vetenskaplig forskning bidrar 

till ”en positiv samhällsutveckling” och något som ”kan ge människor ett bättre liv” 

(Beckman, 2006:331). Idékritik ger oss en möjlighet att ifrågasätta de teoretiska och 

metodologiska idéer som uppkommit. Den ”första” idékritikern Herbert Tingsten menar att 

kritiken bidrar till ”en rationalisering av den politiska diskussionen” (Beckman, 2006:332). 

Idékritik är inte ute efter att såga någons tidigare idé utan verkar snarare som ett 

ifrågasättande och pekar ut de gånger då teorier och idéer blir motsägelsefulla eller där det 

existerar rena felaktigheter. De teorier som är de mest centrala och framstående, som vi 

använder frekvent i studier och som grundpelare för samhällsuppbyggnad, är alla värdiga att 

utsätta för kritik och ifrågasättande. Tingsten uttryckte sig på 1960-talet att syftet var att 

blottlägga ”det storslagna feltänkandet” (Beckman, 2006:333) som han ansåg att många av de 

klassiska teorierna fläckats av. Tingstens syn på idékritik inkluderade dock inte normativ 

metod i någon större utsträckning. Detta har dock Ludvig Beckman försökt ändra på då han 

med utgångspunkt i den klassiska idékritiken skapade en kritik som var applicerbar på 

normativa fall. Beckman kallar det för kritisk utvärdering och syftar bland annat till att 

granska resonemang som förs av myndigheter, lagstiftare och andra samhällsaktörer 

(Beckman, 2006:337).  

 

Kritisk utvärdering kan även användas till att undersöka och granska fall som inte är baserade 

på teorier eller metoder. Jag kommer i denna uppsats att använda denna metod genom att 

kritiskt granska de tre utvalda fallen utifrån teorier om civil olydnad och feministisk teori. 

Granskningen kommer, som tidigare nämnt, att behandla (icke-)rättfärdigandet av 

samhälleliga aktioner och kommer analysera fallen från olika synvinklar.  

 

 

2.3 Normativ ”givet att”- analys 
 

Normativt givet att-analys beskrivs av Björn Badersten som ett sätt att ”problematisera och 

jämföra olika svar på bör-frågor” (Badersten, 2006:44). I metoden tar man inte någon egentlig 
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ställning i det problem som formulerats utan man sätter det i stället i ett sammanhang. Detta 

tillvägagångssätt ämnar istället belysa att olika normativa slutsatser kan nås gällande samma 

fråga om man ändrar förutsättningarna. De som förespråkar den typen av civil olydnad som 

utövas för att skapa bättre förutsättningar för människor kan också vara motståndare till en 

annan typ där enbart en grupp av människor gynnas och en annan kanske missgynnas. 

Exempel kan också vara civil olydnad där olydnaden får dödliga konsekvenser, går det då 

fortfarande att rättfärdiga? Detta är ett mycket intressant och adekvat sätt att angripa 

problemet på då det ofta finns meningsskiljaktigheter även bland utövarna av civil olydnad 

angående vilken typ som går att rättfärdiga och inte. Det är en aspekt som bör vävas in när 

man talar om civil olydnad eftersom det i de olika fallen blir mycket viktigt med motiv, syfte 

och under vilka förutsättningar det sker. Omständigheterna blir mycket väsentliga för 

diskussionen. 

 

I min analys blir denna ”givet att”- analys hjälpsam och relevant då de fall jag har valt skiljer 

sig substantiellt från varandra statsskicksmässigt då de representerar olika ”grader” av 

demokrati. Jag kommer att använda mig av denna metod för att kunna utröna om 

rättfärdigandet av civil olydnad exempelvis skiljer sig åt beroende på om det sker i ett land 

där kvinnor och män står lika inför lagen eller inte.  

  

 

2.4 Normativ begreppsanalys 
 

Normativ begreppsanalys syftar till att ”precisera och klargöra innebörden av och relationen 

mellan olika värden, normativa principer eller normativa begrepp” (Badersten, 2006:43). Det 

vill säga, man försöker att utreda ett begrepp och dess betydelse. Företrädelsevis begrepp vars 

innebörd inte ter sig helt självklar utan snarare är väldigt subjektiva. Metoden kan också syfta 

till att förklara hur ett begrepp bör tolkas. Det man vill undersöka med denna typ av metod är 

inte att ta en värdemässig ställning till sitt problem utan snarare att belysa problematik och 

svagheter med normativa begrepp. Denna metod används ofta som en del av de övriga två 

metodsätt jag valt att använda, då definiering och problematisering av de begrepp som 

används som utgångspunkt nästan alltid är något man ägnar sig åt när studien är normativ 

(Badersten, 2006:44). Att enbart använda denna metod för att försöka diskutera huruvida civil 

olydnad kan rättfärdigas är inte att föredra då själva diskussionen kring rättfärdigandet faller 
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bort, vilket är huvudpoängen. Detta metodologiska tillvägagångssätt kommer dock att vara ett 

viktigt delmoment då fastställande av normativa begrepp, såsom civil olydnad i sig, är 

väsentligt för att kunna genomföra studien. 
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3. Begreppsförklaring 

 
	
	

3.1 Civil Olydnad som fenomen 
	

I detta avsnitt kommer jag närmare att gå in på fenomenet civil olydnad. Jag kommer att 

beskriva dess historiska bakgrund men även diskutera vilka kriterier som är viktiga för att 

definiera begreppet och hur det kommer att användas i denna studie.   

 

 

3.1.1 Historiskt perspektiv 
 
”Jag har inte betalat någon personskatt på sex år” (Herngren, 1999:19), så sade amerikanen 

Henry Thoreau. Som tidigare nämnt så är grundaren av civil olydnad känd för sin vägran att 

betala skatt till den amerikanska staten. Han menade att behandlingen av 

ursprungsbefolkningen, mörkhyade samt landets aktioner i Mexiko inte var något han ville 

stötta med skattemedel. Thoreau var på intet sätt den första utövaren av civil olydnad, 

liknande aktioner kan spåras långt bak i mänsklighetens historia, men han var den som 

namngav företeelsen och var en av de första som satte på pränt sina tankar kring den civila 

olydnaden som ett fenomen som gick att rättfärdiga. Därför ses Thoreau som ”fadern” till 

civil olydnad. Henry Thoreau hade som motto: ”Den regering är bäst, som regerar minst” 

(Thoreau, 1849:5). Han ansåg att människan var redo och hade, eller ville, gjort mer för att 

avskaffa slaveriet om inte staten hade stått i dess väg. Thoreau förde devisen att vi i första 

hand skulle vara människor, med ett samvete, och därefter undersåtar (Thoreau, 1849:8-9). 

Hans bok blev en källa till inspiration för många. Civil olydnad blev efter Thoreaus inflytande 

ett mycket effektivt sätt att skapa reaktioner och tvinga fram samhällsförändringar.   
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3.1.2 Begreppsdefinition  
 

Det finns ingen definitiv definition av civil olydnad som tillämpas i alla texter eller skrifter 

om ämnet. Vanligen utgår man ifrån Thoreaus och Gandhis kriterier när man talar teoretiskt 

kring fenomenet, men författare förstår och tolkar civil olydnad på flertalet olika sätt. Det de 

flesta definitioner dock har gemensamt är att det skall finnas ett lagbrotts- och ett 

motivkriterium. I somliga definitioner är det väsentligt att lagbrottet har skett avsiktligt och 

medvetet medan andra menar att detta inte är vitalt. (Månsson, 2004:32). John Rawls väljer 

att definiera civil olydnad som en politisk handling, vilket utesluter att man kan använda civil 

olydnad i religiösa sammanhang eller med ett religiöst motiv, detta påstående får inte idel 

medhåll utan många anser att såväl religiösa som privata motiv är legitima för fenomenet. Jag 

kommer att använda mig av Tomas Månssons, författare av boken ”Civil olydnad som 

demokratiskt problem”, definition när jag diskuterar civil olydnad då jag anser att denna är 

lättillgänglig och adekvat för min studie. Han har valt att använda sig av tre kriterier för att 

kunna mäta och ange civil olydnad (Månsson, 2004:33).    

 

Det första kriteriet, som tidigare nämnt är en av de vanligen använda pelarna för definition av 

fenomenet, är lagbrottskriteriet. Månsson menar att aktionen skall vara ett medvetet brott mot 

någon eller några av existerande statliga lagar. De som utför olydnaden skall vara medvetna 

om att deras agerande kan medföra arrest och rättsliga konsekvenser. Det finns två sätt att 

genomföra detta; antingen genom att direkt bryta mot den föreskrivna lagen, eller inte ställa 

upp på, alternativt inte göra vad lagen föreskriver (Månsson, 2004:34).  

 

Motivkriteriet är den andra byggstenen för Månssons definition av civil olydnad. 

Motivkriteriet innebär att den civila olydnaden är ”utförd i något moraliskt, politiskt eller 

religiöst syfte” (Månsson, 2004:35). Månsson menar därmed att det måste finnas ett specifikt 

syfte med den utförda handlingen, annars kan det inte röra sig om civil olydnad utan blir då 

istället enbart ett vanligt lagbrott. Exempel på legitima motiv kan vara att man handlar enligt 

något man själv anser vara moraliskt rätt eller försvarbart, alternativt vill man korrigera ett 

missförhållande genom att fysiskt förhindra det eller uppmuntra och uppmärksamma andra på 

detta missförhållande. Man kan också, i likhet med Thoreau, välja att inte stötta detta 

missförhållande genom att exempelvis inte betala skatt till staten om man anser att de handlar 

orättfärdigt. Syftet är det som blir väsentligt i detta kriterium, det måste anses vara viktigt och 

tydligt och får inte drivas av enbart egenintresse eller hämnd (Månsson, 2004:36).  
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Det sista kriteriet som Månsson valt att diskutera är ickevåldskriteriet. Civil olydnad som en 

ickevålds- handling är något som blivit vida omdiskuterat. De tidiga utövarna såsom Thoreau 

och Gandhi ansåg att detta kriterium var viktigt och skall tas hänsyn till, dock har flera 

aktioner som rättfärdigats som civil olydnad skett med en stor eller liten del våldsamma 

handlingar inblandat. Månsson menar dock att en akt av civil olydnad skall vara ickevåldsam 

och att stora delar av de aktioner som rubriceras som ”våldsam olydnad” istället borde gå 

under begreppet terrorism. Skillnaden mellan våldsam och ickevåldsam handling är dock inte 

alltid glasklar och allt våld sker inte uppsåtligt i turbulenta aktioner. Månsson menar dock att 

man inte har någon vinning i att diskutera kring huruvida aktioner där våldet inte sker 

medvetet är ickevåldsamma eller inte utan sällar sig istället till ”ett ickevåldskriterium” 

(Månsson, 2004:38). 

 

 

3.2 Demokrati 
 

Som tidigare nämnt så har jag i mitt urval av fall utgått från ett, vad man kan kalla, 

”demokratikriterium”. Fallen representerar olika grader av demokrati. Jag är väl 

medveten om att detta inte är ett påstående som går att göra gällande utan vidare 

underbyggande. Därför är detta avsnitt tillägnat att försöka reda ut begreppet i den mån 

det krävs och även argumentera kring vilken ”grad” av demokrati de olika länderna som 

finns representerade i fallen ligger på.  

 

Jag kommer att använda mig av en gravt förenklad bild av begreppet demokrati i denna 

uppsats då huvudpoängen inte är att diskutera kring demokratins beståndsdelar, dock är 

det ändå en väsentlig del att klargöra. Jag kommer att utgå från de kriterier som Robert 

Dahl använt för att konstruera idealtypen för demokrati. Dessa kriterier innefattar:  

 

1. Effektivt deltagande  

2. Lika rösträtt vid slutliga avgörandet  

3. Upplyst förståelse 

4. Kontroll över dagordningen 

5. Allomfattande medborgarskap 
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(Dahl, 1989) 

 

För att kunna avgöra graden av demokrati i de länder där fallen utspelar sig, utöver 

Dahls kriterier, så har jag valt att använda mig av Freedom House. Freedom House är en 

sida som används av forskare på olika nivåer då den är lättillgänglig och enkel för 

läsaren att förstå. Enligt Freedom House mätinstrument där man mäter landets generella 

frihet, pressfrihet och internetfrihet så bedöms Ryssland som ”partly free” och ”not 

free” inom de olika områdena (Freedom House Russia, 2017). Saudiarabien bedöms på 

alla kriterier som ”not free” (Freedom House Saudi Arabia, 2017), medan Frankrike 

uppnår bedömningsgraden ”Free” i samtliga kategorier (Freedom House France, 2017).  

 

Detta mätverktyg från Freedom House har varit den avgörande faktorn när jag har valt 

att benämna länderna som ”icke-demokrati”, ”semidemokrati” och ”demokrati” senare i 

min uppsats.    
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4. Teori och tidigare forskning   
 

 

 

 

I detta avsnitt avser jag att redogöra för de teorier jag kommer att använda när jag analyserar 

mina valda fall. Jag kommer att använda mig av teorier kring civil olydnad och även 

feministisk teori för att tillföra en extra dimension till fallen och även bidra med en ytterligare 

förståelse kring varför kvinnor strävar mot en samhällsförändring, då jag inte anser att endast 

teorierna om civil olydnad inte är tillfredsställande för att besvara frågan på ett nyanserat vis.   

 

 

4.1 Civil Olydnad 
  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra, till viss del, för den debatt som pågår mellan 

förespråkare och motståndare till civil olydnad. Jag kommer även att redogöra för olika 

teorier kring huruvida fenomenet i sin helhet går att rättfärdiga eller ej och vad som tidigare 

sagts om ämnet för att sedan kunna använda dessa verktyg i analysdelen.  

 

Individen eller kollektivet blir en relevant debatt när man talar om civil olydnad. Är vi 

tvingade att följa kollektivet och se till dettas bästa eller kan vi handla individualistiskt? John 

Rawls, en förespråkare för individualismen, är en av de stora tänkarna och teoretikerna inom 

ämnet civil olydnad och det är svårt att bortse från honom när man talar om ämnet. Han 

menar att civil olydnad enbart går att rättfärdiga i fall där något är oomtvistat. Att definiera 

något som oomtvistat är mycket svårt och resonemanget har sitt ursprung, och bygger därmed 

på, i teorier om det nästan rättvisa samhället (Helldén, 1996:98). Rawls teorier grundar sig i 

okunnighetens slöja, som enligt vederbörandes argument sägs vara vägen till ett jämlikt 

samhälle. De olydiga får enbart agera om man gör det i avsikt att upprätthålla den sanna 

formen för rättvisa. Han anser inte metoden vara en öppen väg för att prova ny moralisk 

utveckling eller idéer (Rawls, 1971:372). Ronald Dworkin anses vara en elev i den Rawlska 

skolan trots att deras första texter kring civil olydnad publicerades vid ungefär samma 

tidpunkt, i mitten på 60-talet, oberoende av varandra (Helldén, 1996:103). Dworkins tolkning 
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av civil olydnad grundar sig i rättigheter, han argumenterar för att ett samhällskontrakt 

existerar men du har som enskild individ rätt att bryta mot detta kontrakt om dina rättigheter 

förbises. Till skillnad mot Rawls, som sätter tilltro till rättsväsendet och dess prövningar kring 

vilka rättigheter som bör tillgodoses, så menar Dworkin att samvetet kan avgöra rättigheter i 

samhället. Han menar även att man har rätt till civil olydnad även om fallet fått avslag i 

exempelvis en högsta domstol (Dworkin, 1977:210)  

 

Kommunitärer som exempelvis Michael Walzer menar att civil olydnad aldrig kan utföras på 

individuell basis utan argumenterar för att ”olydnad är ett ansvar mot andra”. Endast en 

grupps kollektiva idéer kan rättfärdiga civil olydnad (Helldén, 1996:107). Jürgen Habermas 

har liknande syn på det kollektiva samhället, däremot argumenterar han att enbart för att en 

lag är formellt antagen så betyder inte detta att den är obestridlig och behöver därmed inte 

erkännas till fullo. Hans ställning i frågan kan tolkas på så vis att en aktion av civil olydnad 

kan rättfärdigas då beslutsfattarna har tagit ett uppenbart illegitimt och därmed felaktigt beslut 

(Helldén, 1996:110).  

 

Den tidigare omnämnda Tomas Månsson ställer sig kritiskt till civil olydnad och dess 

påverkan på det demokratiska samhället. Han menar att utövarna av civil olydnad strider mot 

flera samhälleliga principer såsom jämlikhetsprincipen, maktprincipen och röstprincipen 

(Månsson, 2004:92). Månsson diskussion kring den så kallade maktprincipen eller 

maktinvändning som hävdar att: ”De som utövar civil olydnad agerar i strid med principen att 

varje vuxen medborgare i en stat skall ha lika mycket politisk makt” (Månsson, 2004:93).  I 

sin bok citerar han före detta statsminister Fredrik Reinfeldt som talar om ämnet:  

 

”Genom att använda sig av civil olydnad sätter man sig över denna princip. Några 

anser sig berättigade till större makt över det offentliga maktutövandet än övriga 

medborgare. En makt de tillskansar sig på andras bekostnad” (Månsson, 2004:101).    

 

Ett vanligt argument som frekvent dyker upp från motståndarsidan är även att civil olydnad 

underminerar den representativa demokratin. Man menar att det finns risk för att aktioner av 

detta slag minskar politisk jämlikhet eller ersätter en majoritetsvilja med en minoritetsvilja 

(Månsson, 2004:137). Detta är vad Månsson kallar för majoritetsinvändingen, som strider mot 

jämlikhetsprincipen, enkelt uttryckt innebär invändningen att en minoritet försöker ersätta 

majoritetsviljan med sina åsikter (Månsson, 2004:51).  
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4.2 Feministisk teori 
 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera de feministiska teorier jag avser att använda mig av 

senare i analysen. Feminismen är framvuxen som en kritik mot de gamla och väletablerade 

teorierna. Kritiken grundar sig i att kvinnor och femininitet länge har blivit exkluderade från 

debatter, teorier och beslutsfattande. Ämnet civil olydnad är också att räkna som en form utav 

kritik mot samhället och staten därför kändes det naturligt att kombinera dessa två teorier i 

min uppsats. Jag har valt att utgå från tre välkända feministiska teoretiker som behandlar 

frågor där kvinnor, staten och lagen står i fokus. Detta anser jag vara den mest relevanta 

genren för att kunna applicera en feministisk teori på det ämne jag undersöker. De teoretiker 

som kommer vara mest framträdande, då de författat mest och varit tongivande inom ämnet, 

är Carole Pateman, Catharine MacKinnon och Carol Smart.  

 

Carole Pateman har gjort sig ett namn inom feministisk forskning med boken ”The Sexual 

Contract” från 1988. Boken är idag nästan 30 år gammal men berör fortfarande många 

viktiga punkter där det moderna patriarkatet och mäns politiska övertag mot kvinnor står i 

fokus. Pateman talar om det samhällskontrakt, också kallat kontraktualism, som flera 

välkända filosofer, såsom Hobbes, Locke och Rousseau har lagt grunden för. Thomas 

Hobbes, en av förespråkarna av samhällskontraktet, menar att kontraktet var ett sätt att få slut 

på ”allas kamp mot alla” eller naturtillståndet som han kallade det. Detta kontrakt upprättades 

på så vis att befolkningen i ett samhälle gav bort delar av sitt egenbestämmande till förmån 

för staten och regeringen. Hobbes menar att staten är ett nödvändigt ont då människan inte 

klarar av att fungera i ett samhälle utan den (Hobbes, 1651). Pateman väljer i sin bok att 

ifrågasätta detta samhällskontrakt och menar att hälften av historien saknas, kvinnorna har 

inte fått vara delaktiga i att skapa detta samhällskontrakt, och därav är hon av åsikten att 

samhället är format av män för män (Pateman, 1988:2-3). Hon menar att det samhällskontrakt 

dessa teoretiker förespråkar att vi ingår i enbart är ett kontrakt för män som är färgat av 

patriarkala strukturer. De individer som omfattas av kontraktet är enkom män, kvinnor 

hamnar konstant i skymundan och utanför det kontraktsenliga samhället. Detta eftersom dessa 

filosofiska idéer föddes i en värld där patriarkatet aldrig ifrågasattes, därför är många av de 

begrepp och tankesätt vi idag tillämpar enbart utformade av män. Kvinnor har aldrig tagits 

hänsyn till som en relevant part när dessa kontrakt skapades, de äldre teoretikerna såsom 

Rousseau och Locke menade att kvinnor inte lever upp till kraven för att vara en ”individ” 
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därför blir de ett subjekt i kontraktet. Pateman argumenterar för att samhällskontraktet blir ett 

sätt för män att transportera sin ”naturliga” rätt till kvinnan in i ett patriarkalt civilsamhälle 

(Pateman, 1988:6). Patemans primära intresse ligger i kvinnor ställning i samhället, hon 

menar att kvinnornas underordning fortskrider och vidmakthålls genom att den sker i det 

fördolda och har med det blivit avpolitiserad (Jansson, 1996:126).              

 

Catharine MacKinnon är en välrenommerad feministisk teoretiker som skrivit ett flertal 

böcker på ämnet kvinnor, staten och lag. I sin bok ”Toward a feminist theory of the state” 

diskuterar MacKinnon kring dessa tidigare nämnda ämnen. Hon menar att en feministiskt 

statsbyggande aldrig existerat, kvinnor har inte varit en del av staters uppbyggnad och staten 

är därmed att karakterisera som ”manlig”. Hon menar att lagen, förr men även i nutid, ser och 

behandlar kvinnor i likhet med hur män ser och behandlar kvinnor (MacKinnon, 1991:157-

162). MacKinnon ifrågasätter därmed om en stat och ett lagsystem som kvinnor ej själva fått 

vara med och bygga upp är ett system de ändå automatiskt måste lyda under. Hon 

argumenterar dock också för att den manliga dominansen både är och inte är en illusion. Den 

rättfärdigar sig själv i och med att den anses var naturlig, oföränderlig, given och moraliskt 

korrekt, vilket enligt MacKinnon är en illusion. Dock bidrar dominansen till makt och en 

tydlig maktrelation, vilket är en närvarande verklighet (MacKinnon, 1991:100).  

 

Carol Smart ifrågasätter i sin bok ”Feminism and the power of law” anledningen till att lagen, 

i hennes mening, ter sig så resistent mot feministisk kunskap och kritik. Hennes texter kretsar 

kring hur lagen utövar sin makt och hur den diskvalificerar kvinnors erfarenheter och 

kunskaper. Smart argumenterar för att lagen slår så dövörat till mot feministiska 

angelägenheter att feminister bör agera med stor försiktighet när de tillgriper eller vänder sig 

mot laga skrift (Smart, 1989:2). Smart använder även Foucaults maktanalys för att 

argumentera för att vissa diskurser gör anspråk på att tala den totala sanningen och därmed tar 

sig rätten att utöva makt i ett samhälle, exempelvis genom lagar (Smart, 1989:9). Hon menar 

att det är av yttersta vikt att kvinnor fortsätter att utmana lagens makt för att försöka definiera 

kvinnor i lagliga termer. Feminism har makten har utmana. Dock menar Smart även på att det 

är vitalt att kvinnor erkänner den makt lagen har och kan utöva, men de skall aldrig se sig 

själva som maktlösa i angelägenheten (Smart, 1989:25).      

 

Dessa tre författarinnor jag primärt valt att använda mig av i min analys har alla producerat 

mycket viktiga och inflytelserika skrifter om sina teorier kring kvinnor, stat, lag och ordning. 
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Dock skall det sägas att samtliga är från ett antal år tillbaka i tiden och mycket har skett inom 

den feministiska diskursen under åren som gått. Därför har jag valt att komplettera dessa tre 

teorier med en redogörelse för vart feminismen står idag.   

 

Catherine Rottenberg skriver i sin text ”Neoliberal Feminism and the Future of Human 

Capital”(2017) om den moderna feminismen. Hon menar precis som de tidigare presenterade 

teorierna att den liberala feminismen handlar om att kvinnor skall ta sig från hemmets sfär ut i 

civilsamhället, dock menar Rottenberg att det har skett stora förändringar inom detta under de 

senaste 20 åren. Kvinnor idag, argumenterar Rottenberg, ser en möjlighet att kombinera 

familjen med karriär och tar därmed mer plats i den publika sfären. Enligt Rottenberg har den 

så kallade ”mainstreamfeminismen” fått ett fäste hos både kvinnor och män idag och antalet 

feminister ökar samtidigt som medier rapporterar allt mer kring ämnet (Rottenberg, 

2017:335). Rottenberg analyserar vilka faktorer som är viktiga i kvinnors liv idag och 

kommer till slutsatsen, som hon är väl medveten om inte är representativ för alla, att de vill ha 

ett liv de själva kan planera, kunna investera i sig själva och förverkliga sig själv på egna 

villkor (Rottenberg, 2017:338). Trots detta, menar Rottenberg, blir kvinnor konsekvent 

påminda om sin biologiska klocka, de blir sexuellt trakasserade på campus och deras värde är 

fortfarande länkat till deras möjlighet att föda barn (Rottenberg, 2017:339). På så vis befinner 

sig kvinnor, år 2017 till trots, fortfarande till viss del i hemmets sfär och har svårt att ta sig ut 

därifrån.        

 

 

4.3 Hypotes 
 

Med dessa teoretiska förhållningssätt i åtanke så kan jag formulera en hypotes för utfallet av 

min analys. Då staters demokratiska förhållningssätt var mer betydelsefullt enligt teoretikerna 

än vad jag initialt trodde så är min hypotes att det kommer finnas tydliga indikationer på att 

man bör kunna rättfärdiga civil olydnad i såväl Ryssland som Saudiarabien eftersom de båda 

staterna är ytterst tveksamma demokratier. Fallet som utspelar sig i Frankrike kommer 

förmodligen vara svårare från ett civil olydnad-perspektiv då det är en demokratisk stat. Det 

feministiska perspektivet tyder på att samtliga aktioner bör kunna rättfärdigas då samtliga är 

en kamp mot patriarkatet för att kvinnor ska kunna bryta sig ut ur hemmets sfär.  
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5. Presentation av fall  
 

 

 

 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera de fall jag senare kommer att analysera med hjälp av 

teorier om civil olydnad och feminism. Fallen skiljer sig från varandra i utförande men något 

de alla har gemensamt, vilket var ett krav för mitt urval, är att de är utförda av kvinnor som 

kämpar för jämställdhet mellan könen och alla är de fall av civil olydnad. Antalet är tre då jag 

anser att det är detta antal som är stort nog för att ge en adekvat bredd men samtidigt 

tillräckligt få för att även kunna analyseras med djup. Det som skiljer de tre fallen åt är att de 

alla har tagit plats i länder med olika statliga förutsättningar. Saudiarabien representerar en 

icke-demokrati, Ryssland en semi-demokrati och Femens aktion skedde i Frankrike som 

räknas som en demokrati.  

 

 

5.1 Saudiska kvinnor- Bilprotesten   
 

Saudiarabien bildades 1932 och det inrättades då en absolut monarki, starkt influerad av den 

ultrakonservativa Sunnimuslimska skolan. Sedan dess har det enbart skett fåtalet förändringar 

i statsskicket, exempelvis lokal demokrati som infördes år 2005. Grundaren Abdul Aziz 

system har dock i stor utsträckning överlevt ända in i nutid. Dessa strikta sharia-lagar har 

påverkat kvinnor på ett oproportionerligt hårt sätt, landet har blivit internationellt ökänt för 

sina restriktioner, och det finns mycket begränsade rättigheter för en ensam kvinna. Ett av de 

mest uppmärksammade förbuden som drabbat kvinnor är lagen gällande förbud mot att ta 

körkort och då indirekt ett förbud mot att kvinnor framför fordon. Detta har väckt en stor 

medial och internationell uppmärksamhet som en av de mest radikala och oförsvarbara 

reformerna (Taylor, 2015).  

 

Kvinnorna i Saudiarabien har under flera år protesterat mot detta förbud och vid flertalet 

tillfällen har kvinnliga motståndsgrupper gjort en ansats att mobilisera sig för att ge sig ut på 

vägarna i protest. I juni 2012 skedde en särskilt utmärkande aktion då ungefär 100 saudiska 
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kvinnor deltog i en demonstration arrangerad av de ”underjordiska” organisationerna 

”Women2drive” och ”I Will Drive My Own Car”. Syftet med aktionen var att framföra ett 

fordon, förbudet till trots. Många som deltog i protesten blev fängslade och dömda. Fallet fick 

medial genomslagskraft då en av de deltagande kvinnorna blev dömd till tio piskrapp, ett 

straff som senare hävdes av den saudiska kungen. Inte sedan 1990, där 47 kvinnor fängslades 

efter att demonstrativt kört bil, har så många kvinnor deltagit i en demonstration i 

Saudiarabien (The Guardian, 2012).  

 

 

5.2 Pussy Riot – Frälsarkatedralaktionen 
 

Pussy Riot är ett kontroversiellt ryskt feministiskt punkband som skapades 2011. De hade vid 

sin start elva medlemmar i åldrarna 20- 33 där samtliga agerar anonymt, anonymiteten är 

något de motiverar med att de inte vill skapa fokus kring sina personligheter utan enbart 

framstå som symboler för ren protest (Langston, 2012). Pussy Riot kämpar för att belysa 

frågor kring jämställdhet och yttrandefrihet och har gjort sig kända genom sina illegala 

guerilla-spelningar där de sprider sitt budskap och aktivt tar ställning mot Rysslands 

nuvarande president Vladimir Putin (Alicki, DN, 2012).  Ett av de mest uppmärksammade 

fallen där Pussy Riots agerande stod i centrum var deras aktion i Frälsarkatedralen i Moskva 

där de genomförde en spontan spelning med ett tydligt kritiskt budskap mot Putin.  

 

Aktionen i Frälsarkatedralen februari 2012 fick ett enormt medieutrymme, inte enbart för att 

agerandet och genomförandet i sig var uppseendeväckande utan även för att ärendet blev 

polisiärt och slutligen ledde till åtal. Pussy Riot hade tidigare genomfört ett flertal guerilla-

spelningar där polisen de undkommit polisen, därför blev detta ärende i det avseendet unikt. 

Spelningen, som enligt Pussy Riots medlemmar, skedde för att påvisa kopplingen mellan den 

rysk-ortodoxa kyrkans ledare och Putin ansågs av den ryska regeringen vara en akt av 

huliganism. Något som i Ryssland kan ge upp till sju års fängelse. Av de fem kvinnor som 

deltog i aktionen blev tre, Maria Alechina, Nadezjda Tolokonnikova och Jekaterina 

Samutsevitj, gripna och förda till häkte. Gripandet skedde efter att en film från spelningen 

laddats upp på hemsidan Youtube några veckor efter aktionen ägt rum (Alicki, DN, 2012). 

Samtliga kvinnor satt häktade i fem månader utan möjlighet till borgen innan deras rättegång 

ägde rum i juli 2012, där dömdes de till två år i fängelse för ”huliganism med motivet religiöst 
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hat” (BBC, 2013). En av kvinnorna, Jekaterina Samutsevitj, blev villkorligt frigiven i oktober 

samma år medan de andra fortsatt blev kvar i fängelse.  

 

Fallet och kvinnornas öde skapade stor internationell uppståndelse, inte minst då ett flertal 

kända profiler och band, såsom Sting, Red Hot Chili Peppers och Madonna, öppet började 

visa sitt stöd för Pussy Riot. Alechina och Tolokonnikova, som båda var småbarnsföräldrar, 

upplevde även hårda förhållanden i fängelset och den sistnämnde vittnade om misshandel från 

fängelsevakterna, trots detta gjordes inga anspråk på att mildra domen från ryska regeringens 

sida. Fängelsedomen var satt till mars 2014, men redan i december året innan släpptes såväl 

Alechina som Tolokonnikova ut ur fängelset tack vare en amnesti som undertecknades av 

Rysslands regering. Amnestin berörde över 20 000 fängelsedömda individer där mödrar 

ingick som en benådad grupp (BBC, 2013). Pussy Riot har sedan frigivningen enträget 

fortsatt med sin kamp mot den ryska regimen och sin kamp för jämställdhet och lika 

rättigheter.  

 

 

5.3 FEMEN – aktionen mot Marine Le Pen 
 

FEMEN är en feministisk protestgrupp som grundades i Ukraina 2008 av Anna Hutsol. 

Gruppen har gjort sig ett namn genom sina många toplessaktioner utförda av medlemmar 

världen över. Femen:s fokus låg vid sin start främst på protester mot sexhandel och 

prostitution, för att sedan ha skiftat till att i större utsträckning handla om maktmissbruk och 

korruption (TT, 2012). De beskriver sig själva som en internationell kvinnorättsorganisation 

bestående av modiga barbröstade kvinnor, målade med slogans och bärandes kronor av 

blommor, som har som mål att vinna över patriarkatet (FEMEN, ”About us”).   

 

Femen uttrycker sig genom något som de själva kallar för sextremism. På sin hemsida skriver 

Femen följande om begreppet:  

 

”Sextremism är det kvinnliga könet som gör uppror mot patriarkatet och 

förkroppsligas i extrema politiska direkta aktioner. En sexistisk stil på aktionerna 

är en väg för att destruera den patriarkala föreställningen om vad som verkligen är 
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den kvinnliga sexualiteten(…). Sextremism är en icke-våldslig men mycket 

aggressiv form av provokation: det är ett mäktigt demoraliserande vapen för att 

underminera grunderna till den gamla politiska etiken och den ruttna patriarkala 

kulturen” (FEMEN, ”About us”).     

 

Förutom i Ukraina så har Femen sitt starkaste säte i Frankrike, organisationen har grenat ut i 

det så kallade ”Femen France” som i januari 2013 hade över trettio lokala aktivister i Paris 

(Tayler, 2013). Femen France har under åren genomfört en rad barbröstade aktioner inom 

olika områden varav några av de mest uppmärksammade under 2017 varit de aktiva 

ingripanden som gjorts mot presidentkandidaten Marine Le Pen. Femens aktivister har vid 

flertalet tillfällen protesterat då Le Pen framträtt. En av de mest uppmärksammade aktionerna 

skedde på Zenith Arena i Paris där Le Pen höll ett tal i samband med sin presidentkampanj 

(FEMEN, 2017). När Le Pen inledde sitt tal rusade en av aktivisterna upp på scen med en 

blombukett i handen i avseende att avbryta Le Pens framträdande samtidigt som en kollega 

från organisationen skanderade från publiken att Le Pen är en ”låtsasfeminist”. Kvinnan från 

Femen som stormade scenen blev snabbt oskadliggjord och bortförd av Le Pens 

säkerhetsvakter (il Foglio, 2017).  

 

Medlemmarna i franska Femen menar att det inte finns något i Le Pens politik som verkar för 

kvinnors frigörelse eller som skulle bidra till ett jämlikare samhälle mellan könen, trots att Le 

Pen själv kallar sig feminist vilket Femens aktivister anser vara felaktigt. Detta 

ställningstagande stod också klart då flera aktivister från Femen, i april 2017, valde att storma 

den vallokal där Le Pen lade sin röst inför första omgången av presidentvalet. Trots ett stort 

säkerhetspådrag så lyckades kvinnorna ta sig in framför avspärrningarna och fästa en 

banderoll med sitt budskap över vallokalen. Polisen ingrep snabbt och aktionen ledde till flera 

gripanden av Femens medlemmar (Perring, 2017). 
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6. Analys 

 

I detta avsnitt kommer jag att applicera de tidigare presenterade teorierna på fallen för att 

kunna analysera fallen så att svar på frågeställningen kan uppnås. Fallen kommer att 

analyseras enskilt och var för sig för att sedan diskuteras gemensamt i en slutsats. 

	
	

6.1 Bilprotesten  
 

Bilprotesten i Saudiarabien är att anse som en akt av civil olydnad enligt den definitionen jag 

har valt att utgå ifrån, då den uppfyller samtliga av Månssons kriterium presenterade i avsnitt 

3.1.2. Därmed är den att beräkna som icke-våldslig, fyller ett tydligt syfte och är en medveten 

lagöverträdelse. Det som skiljer detta fall från de två andra, är att aktionen ägt rum i en icke-

demokratisk stat och att protesten utförts mot en specifik, i utövarnas mening, illegitim 

lagstiftning.  

 

Saudiarabien, i egenskap av icke-diktatur, är ett land där den reella maktfördelningen är 

ojämnt fördelad. Att ha denna typ av maktfördelning är något som kan rättfärdiga en akt av 

civil olydnad då det blir ett legitimt medel att ta till för att försöka sträva mot en 

demokratisering av landet och göra det uppmärksamt på de skeva maktförhållandena som 

råder. I Saudiarabien ges lite eller ingen makt till ensamma kvinnor. Bilprotesten, där 

maktfördelningen är tydligt ojämnt fördelad i den benämningen att kvinnor inte tillåts ta 

körkort av den enda anledningen att de är kvinnor, blir ett uttryck för detta förtryck de tvingas 

leva under i och med ojämn och oproportionerlig maktfördelning. Aktionen bör därmed kunna 

rättfärdigas (Singer, 1973:132-135). Denna uppenbara ojämlikhet bör bekämpas och om det 

inte finns lagliga vägar att tillgå så är civil olydnad det mest adekvata sättet.  

 

Även kommunitärer som Jürgen Habermas håller utifrån sin teori förmodligen med om att 

detta fall av civil olydnad går att rättfärdiga. Hans tes vilar på att den civila olydnaden skall 

utföras med samhällets och gruppens bästa i åtanke. Habermas menar att lagar kan bestridas 

om de är uppenbart illegitima. Vad som är illegitimt, menar Habermas, kan grunda sig i vilka 



	 25	

frågor som blir accepterade av folket och inte. I fallet med de saudiska kvinnorna finns det 

uppenbara indikationer på att lagstiftningen kring förbudet att ta körkort är obestridligt 

illegitimt då det finns livliga protester från stora delar av befolkningen. Lagar behöver därmed 

inte erkännas om de strider mot en högre moralisk rätt (Helldén, 1996:109). Protesterna de 

saudiska kvinnorna genomför kommer, vid en lagändring, att gynna kollektivet som då kan 

leva i en bättre samklang och därför bör man kunna dra slutsatsen att även de kommunitära 

teoretikerna skulle godkänna denna typ av aktion. Dock överskuggas detta något av Michael 

Walzers icke-syn på neutralitet. Enligt Maria Jansson, författare av ”Mäns rättvisa och 

kvinnors underordning” (1996), menar Walzer istället att det finns en möjlighet att rättfärdiga 

att kvinnor inte åtnjuter samma rättigheter som män. Walzers teorier kan därmed tolkas som 

att de berättigar ett systematiskt missgynnande av kvinnor (Jansson, 1996:130). Detta skulle 

då betyda att Walzer inte anser att kvinnors olydnad går att legitimera likt mäns och därför 

skulle bilprotesten, ett försök för kvinnor att ta sig från hemmet och ut i offentligheten, inte gå 

att rättfärdiga. Dock bör det kommunitära synsätt som Walzer innehar överskugga detta icke-

neutrala, då han även menar att vi inte frivilligt ingår i ett samhälle eftersom vi inte kan lämna 

en stat utan att träda in i en annan, och lydnaden mot lagen kan därför inte förväntas vara total 

(Walzer, 1970:18).      

 

Med den feministiska skolans utgångspunkt skulle man i detta fall däremot bestämt kunna 

hävda att de saudiska kvinnornas aktion är legitim. Deras protest var ett försök att ta sig in i 

den offentliga sfären för att göra anspråk på möjligheten att få samma rättigheter som män. 

Syftet är att lyfta fram kvinnor och få dem att lämna familjens sfär till förmån för 

offentligheten (Jansson, 1996:126). Vi kan i Saudiarabien se tydliga tecken på att kvinnor 

blivit exkluderade från diskussioner och beslutsfattande kring lag och ordning och att männen 

därmed sätter agendan för vad kvinnor får och inte får göra. Därför är det viktigt att kvinnor 

utmanar den makt lagen, och därigenom män, besitter för att försöka uppnå ett eftersträvat 

maktskifte. Ser man till denna aspekt så har de saudiska kvinnornas agerande varit helt 

adekvat och kan inte bara rättfärdigas utan bör även uppmuntras (Smart, 1989:25).  Kvinnor 

har en tendens att bli ”förförda” av lagen, då maktbalansen är skev och man anser att 

”männens lag” är den rätta och därmed obestridlig. Man hoppas istället att de efterföljande 

lagarna kommer bli bättre än de gamla, istället för att själva ta aktion (Smart, 1989:160). 

Därför är de saudiska kvinnornas agerande helt i linje med den feminism som behövs bedrivas 

för att tillslut kunna uppnå ett mer jämställt samhälle.     
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I detta avsnitt finner vi att alla teoretiska förhållningssätt, med visst undantag för Walzer, 

argumenterar för att denna typ av aktion bör gå att rättfärdiga. Civil olydnad som utförs i icke-

demokratiska länder med syfte att förändra samhället på ett mer demokratiskt eller jämställt 

vis är, som tidigare nämnt, något som inte bara rättfärdigas utan uppmuntras. I synnerhet den 

feministiska skolan ställer sig mycket positivt till denna typ av lagöverträdelse då det fyller ett 

högre syfte och ändamålet därför helgar medlen.                      

 

 

6.2 Frälsarkatedralen 
 

Pussy Riots aktion i Frälsarkatedralen stämmer även den väl in på de kriterier som Månsson 

menar definierar en akt av civil olydnad. Aktionen skedde medvetet, icke-våldslig i den 

utsträckningen att varken person- eller sakskada förekom och det fanns ett tydligt syfte bakom 

handlingen. Aktionen ägde rum i det jag tidigare benämnt som en semi-demokrati och kan 

därmed diskuteras enligt en del av kriterierna för en demokratisk civil olydnad. Fallet har 

utförts som en protest mot en hel regering och dess moraliskt tvivelaktiga ageranden. I 

analysen kommer jag att framförallt tillämpa Månssons majoritetsinvändning, 

olaglighetsinvändning och ett feministiskt perspektiv på fallet.  

 

Maktinvändningen skulle argumentera för att Pussy Riot i detta fall tagit sig en alltför stor 

politisk makt då de väljer att sprida sitt egna politiska budskap under en pågående gudstjänst i 

katedralen. Detta stöttas upp av det faktum att besökarna i katedralen varit totalt omedvetna 

om denna guerilla-spelning, och givetvis det faktum att det är en olaglig handling då de utför 

aktionen i ett offentligt rum där de inte befinner sig rätteligen. Dock är det relativt ovanligt att 

aktörer av civil olydnad försöker tillskansa sig mer reell makt än andra medborgare, när det 

sker brukar det ofta vara ett försök att förändra den ojämna maktbalans som finns i samhället 

(Månsson, 2004:103). I Ryssland finns under Putins styre en relativt stor grupp människor 

som blir marginaliserade. Pussy Riots aktion bör antas, och är enligt egen utsago, ett sätt att 

motarbeta denna marginalisering och de skeva maktförhållandena som råder i landet. Därför 

bör även denna aktion kunna rättfärdigas utifrån ett jämställdhetsperspektiv då Pussy Riots 

initiala syfte är att uppmärksamma Rysslands befolkning och även omvärlden på den rådande 

situationen. I Ryssland föreligger ingen rättvis kompromiss gällande maktfördelningen utan 

det styrande organet tar sig orimligt mycket makt för att kunna anses vara en demokrati 
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(Singer, 1973:124). Då jämställdhet är ett viktigt demokratiskt värde så bör allt som strävar åt 

det hållet anses kunna vara legitimt ur ett demokratiskt perspektiv (Månsson, 2004:109).   

 

Olaglighetsinvädningen går också till viss del att tillämpa i detta fall, det vill säga det faktum 

att den aktion som utfördes bryter mot en lag de folkvalda i landet har stiftat (Månsson, 

2004:50). Här kan man dock argumentera för att Ryssland knappast kan anses vara en 

representativ demokrati där de folkvalda har fått ett majoritetsförtroende från folket. Brottet i 

sig, det vill säga huliganism, är inte en omtvistad lag utan bör kunna uppfattas som en legitim 

olaglig handling, däremot bör man kunna ifrågasätta grunderna till att Pussy Riot blev dömda. 

Då aktionen är utförd i ett land där det styrande organets beslutsfattande är ifrågasättbart så är 

det svårt att argumentera för att denna lagöverträdelse har straffats enligt folkviljan. I 

synnerhet inte med hänsyn till det stöd Pussy Riot upplevt både nationella och internationellt. 

Det har även diskuterats huruvida olaglighetsinvändningen har någon normativ kraft då den 

civila olydnaden kräver en olaglig handling, därför kan inte argumentet anses ha någon kraft i 

denna fråga (Månsson, 2004:50).   

 

Vidare har Pussy Riot har i en intervju uttryckt sig enligt följande:  

 

”Det kvinnliga könet, som är menat att enbart ta emot och vara formlös, startar 

plötsligt ett radikalt uppror mot den kulturella ordningen(...). Sexister har en 

särskild idé kring hur kvinnor borde bete sig och Putin, för den delen, har också 

en hel del tankar kring hur ryssar bör leva. Kampen emot allt det- det är Pussy 

Riot” (Langston, 2012)    

 

Detta rimmar väl med de feministiska förhållningssätt de tidigare presenterade teoretikerna 

sällar sig till. Som även nämnt ovan finns en strävan att motsätta sig de normer och mallar 

som män pressat in kvinnor i. Pussy Riots kamp mot de patriarkala strukturerna och idén 

kring hur en kvinna bör vara är något som definitivt går att rättfärdiga från ett feministiskt 

perspektiv. Det finns två komponenter i feminismens relation med lagen. Den ena är att sätta 

sig emot och vägra lyda de lagar eller lagändringar som verkar skadligt mot kvinnor, den 

andra har varit att försöka förändra och använda lagen till att förespråka kvinnliga eller 

snarare feministiska intressen (Smart, 1989:163). Pussy Riots aktion tar sig uttryck genom 

båda komponenter då de aktivt motsätter sig lagen och samtidigt använder sig av denna 

lagöverträdelse för att försöka skapa en förändring.  
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Sammanfattningsvis så kan Pussy Riots aktion rättfärdigas ur både ett demokratiskt och ett 

jämställt perspektiv då handlingen visar på en strävan mot ett mer jämlikt samhälle. Teorierna 

kring civil olydnad får uppbackning av feminismen då de pekar åt samma håll. I en stat där 

den reella makten inte är jämnt fördelad så finns det incitament för att ta till metoder såsom 

civil olydnad för att uppmärksamma dessa ojämlikheter både nationellt men även 

internationellt som Pussy Riot är ett mycket bra exempel på.   

 

 

6.3 Aktionen mot Marine Le Pen 
 

Femens aktioner mot presidentkandidat Marine Le Pen blir i detta sammanhang unikt. Som 

tidigare introducerat så är fallet det enda som ägt rum i ett demokratiskt land. Civil olydnad i 

demokratiska länder är ofta den som blir mest ifrågasatt och även kritiserad. Detta fall ägde 

också rum mitt i en demokratisk process, vilket gör situationen än mer komplex. Jag kommer 

i analysen att framförallt applicera Månssons teorier om majoritetsinvändningen och 

maktinvändingen samt ett feministiskt perspektiv på fallet.   

 

Utgår man från kriterierna av Tomas Månsson, presenterade i avsnitt 3 så kan vi, likt de andra 

fallen, konstatera att det rör sig om civil olydnad. Sextremismen som Femen utövar är fri från 

våldsutövande, har ett tydligt syfte och är en medveten lagöverträdelse vilket faller inom 

samtliga kriterium (3.1.2). Dock kan det finnas större tveksamheter kring rättfärdigandet av 

aktionen. I fallet med Femen har de aktivt försökt att förhindra att en del av en demokratisk 

process äger rum. Detta kan ses som en del av Månssons ”maktprincip”. Ser man till denna 

princip kan man argumentera för att representanterna från Femen tagit sig för stor politisk 

makt genom att försöka avbryta Le Pens tal samt sabotera i en demokratisk process då hon 

avlade sin röst i första omgången av valet. Det är enligt Månsson rimligt att acceptera 

påståendet om att de som utövar civil olydnad, som i detta fall, tillskansar sig mer makt än 

vad som givits dem eftersom deras agerande per se är olagligt. Femen har i detta fall tagit sig 

utanför lagens ramar för att uttrycka en åsikt som inte kan anses vara representativ av 

majoriteten och bryter därmed även mot majoritetsinvändingen. Att avbryta eller ämna 

förstöra en demokratisk process är inte något som accepteras. Även enligt maktprincipen så 

kan de som utövar civil olydnad i annat syfte än att öka den formella jämlikheten inte anses 
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handla demokratiskt (Månsson, 2004:104). I Frankrike där aktionen utfördes är den formella 

jämlikheten, det vill säga den juridiska, på en så pass hög nivå att ett sådant agerande inte kan 

rättfärdigas med detta argument. Den reella makten är även relativt jämt fördelad i landet, 

något som annars kan användas som motargument mot maktprincipen vilket gör att fallet blir 

än svårare att rättfärdiga (Singer, 1973:134). Däremot argumenterar Femen för att Le Pens 

politiska agenda inte innehåller något som skulle stärka jämlikheten mellan könen och därav 

kan de rättfärdiga sitt eget agerande. Detta är något som Ronald Dworkins teorier stöttar då 

han menade att man bör följa sitt eget samvete och fortsätta göra det även om saken är 

beslutsfattad om i domstol. Enligt honom har individen rätt att agera utifrån sig själv och sina 

egna behov då man anser att ens rättigheter förbisetts. Ser man dock till handlingen i sig, 

hejdandet av en demokratisk process, så är det inte särskilt troligt att heller Dworkin skulle 

anse att detta är en rättighet som bör tvistas om, då det efterfrågas en sofistikerad juridisk 

argumentering för ett rättfärdigande av civil olydnad. Däremot finns det ett högre syfte eller 

ändamål med Femens aktion som skulle kunna erkännas som legitim (Dworkin, 1977:215).    

 

Femens yttersta mål är att med hjälp av sin sextremism utrota alla spår av patriarkatet, de 

menar att det finns gott om dessa spår i det franska samhället och att Le Pens politik spär på 

dessa strukturer, därför har de valt att agera. Feminismens argumentation kring att kvinnor 

fortsatt bör ifrågasätta patriarkatet och de ”manliga” lagarna passar väl in i detta 

sammanhang. Man bör inte acceptera lagen som den enda sanningen och en odelbar källa till 

makt utan även se att lagen många gånger bortser från andras kunskaper och erfarenheter 

(Smart, 1989:11). Femens aktion visar på att de, trots en juridiskt jämlik fransk lagstiftning, 

inte är beredda att acceptera Le Pen och hennes politik då den, enligt dem, inte strävar mot ett 

samhälle där patriarkatet upphör. I Frankrike saknas det en väl implementerad 

jämställdhetskultur, trots att det juridiskt sett är ett jämställt samhälle, och det är denna 

ojämlikhet Femen protesterar mot (SVT, 2014). Precis som Smart argumenterar så vill Femen 

visa på att lagen inte är viktigare än deras kunskaper och erfarenheter i strävan mot ett 

samhälle där patriarkala strukturer är utraderade. Jag menar att även om det är svårt att 

argumentera för att denna civila olydnad kan rättfärdigas med enbart teorier kring civil 

olydnad, med visst undantag för Dworkin, så finns det en feministisk aspekt som är svår att 

bortse från. Den formella makten, som Månsson argumenterar, är jämlikt fördelad i landet 

men betyder det att man inte kan utöva civil olydnad i jämställdhetsfrågor?  
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Den manliga dominansen i samhället är ett faktum, kvinnor tvingas lyda under ett maktsystem 

skapat av och för män, med denna insikt finns det starka incitament för kvinnor att göra 

uppror och mobilisera sig mot denna maktdominans som män besitter. Ur denna synvinkel 

bör man kunna rättfärdiga Femens agerande då deras agerande och syfte går i linje med 

uppmaningar om att inte böja sig för det patriarkala maktsystemet. Catherine MacKinnon 

menar att så länge den manliga dominansen är så närvarande och effektiv i samhället så är 

juridisk jämställdhet mellan könen inte någon garanti för social jämställdhet (MacKinnon, 

1991:164). Detta är ett mycket intressant ställningstagande som vi kan observera att Femen 

arbetar utifrån, vilket även stödjer deras tes och syfte och därmed kan användas som ett 

rättfärdigande för deras aktioner ur MacKinnons synvinkel.  

 

I detta avsnitt finner vi en tydlig motsägelse mellan den feministiska teorin och teorierna 

kring civil olydnad då många av de teoretiker som jag utgår från inte menar att civil olydnad i 

denna typ av demokratiska processer kan eller bör rättfärdigas. Det feministiska perspektivet 

menar istället att man bör kunna rättfärdiga aktioner som har som syfte att verka för en mer 

jämställd maktfördelning och nedmontering av patriarkatet.   
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7. Diskussion och slutsats 
 

 

 

 

 

Ambitionen med denna uppsats har varit att besvara frågeställningen kring huruvida man kan 

rättfärdiga dessa tre utvalda fall av feministisk olydnad med hjälp av teorier både kring civil 

olydnad och feminism. En del av syftet var också att definiera civil olydnad och ta fasta på 

begreppet. Jag har i analysen använt de tidigare presenterade teorierna för att skapa en 

nyanserad diskussion kring den civila olydnadens, i feministisk skepnad, normativa vara eller 

icke vara. Jag har även visat på för- och motargument på samtliga fall för att ge en bredare 

bild kring de fall där civil olydnad kan rättfärdigas och inte.      

 

I analysen, som stämde relativt väl överens med min hypotes, framkom att de saudiska 

kvinnorna samt Pussy Riots aktioner bör gå att rättfärdiga utifrån såväl teorier om civil 

olydnad som teorier om feminism. Femens aktioner bidrar till en klyvning mellan dessa 

teorier. Vi kan se att ”givet att”- analysen får stor betydelse. I de fall där den civila olydnaden 

har utspelat sig i länder med tveksamma statsskick så blir det mer givet att aktionen kan 

rättfärdigas. Aktionerna har ägt rum för att belysa samhälleliga problem som genomsyrar 

såväl samhället som den juridiska sfären vilket gör att det finns en strävan och ett tydligt syfte 

mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle. Detta anses vara den civila olydnadens 

grundpelare. Såväl de saudiska kvinnorna som Pussy Riot har fått ett stort medialt stöd i sina 

aktioner och ageranden vilket också visar på att majoriteten av det västerländska samhället 

ställer sig bakom och rättfärdigar deras handlingar.  

 

Femen å andra sidan har genomgått en svårare process för att få sina aktioner rättfärdigade, 

om man anser dem vara det. Detta grundar sig, som jag ser det, dels i att deras aktioner sker i 

ett redan demokratiskt samhälle och dels i att de har försökt hindra eller sabotera en pågående 

demokratisk process. Något som är mycket känsligt i ett samhälle där man värdesätter 

demokratiska värden högt. Femens kamp och syfte att motverka patriarkatet, vilket är ett 

unisont syfte för samtliga aktörer i undersökningen, anses inte vara lika legitim som de 

andras. Åtminstone inte om man utgår från teorierna om civil olydnad. Man ställer sig därmed 
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osökt frågan, är det endast i samhällen där man enligt (den västerländska) ”normen” har rätt 

att klaga som civil olydnad kan rättfärdigas? Jag anser att det i detta fall handlar om valet att 

normalisera vissa lagar och tankesätt och förkasta andra som vi med västerländska mått anser 

vara ”fel”. Civil olydnad bör, enligt min mening, inte automatiskt anses vara fel enbart för att 

det utförs i ett demokratiskt land. Sannolikt finns det, i en demokrati, andra mer demokratiska 

vägar att gå för att belysa orättvisor eller genomföra en förändring. Men för att uttrycka mig 

som den civila olydnadens fader Henry Thoreau: ”Inte ens att rösta för det rätta är att göra 

något för det rätta” (Thoreau, 1849: 17-18).  

 

Frågeställningen jag utgått ifrån var om dessa fall kan eller bör kunna rättfärdigas enligt de 

teorier jag presenterat. Jag skulle vilja påstå att de feministiska teoretiker jag använt mig av är 

överens om att bekämpning av patriarkala strukturer och skeva maktförhållanden mellan 

könen alltid bör kunna rättfärdigas. Enligt deras teoretiska förhållningssätt så kan samtliga fall 

som jag diskuterat i uppsatsen anses vara ett uttryck för kvinnor som vill frigöra sig från de 

patriarkala normer som existerar i såväl diktaturer som i demokratier. Genom att diskutera 

Catherine Rottenbergs artikel så fick vi även en insyn i dagens situation där det finns tydliga 

indikationer på att patriarkatet är extremt närvarande även i de mest demokratiska av länder 

vilket än mer understryker denna tes. Som tidigare nämnt, är de traditionella teorierna om 

civil olydnad till stor del hämtad från västerländska ideal om vad som bör bestridas och inte. 

Där anser man att de demokratiska värdena är de ”rätta” som till viss del därför blir 

obestridliga, enligt de flesta teoretiker, eftersom de sker i ett juridiskt sett jämställt samhälle. 

Skillnaden blir att de feminister jag använt mig av ser bortom den juridiska och även den 

demokratiska sfären och menar att patriarkatet bör vara lika viktigt att bestrida i vilket land 

man än befinner sig.            

 

Att resonera som flera av civil olydnad- teoretikerna, det vill säga att inte anse att demokratier 

gynnas av civil olydnad, anser jag är att förminska de problem som kan uppstå även i en 

demokrati. Självfallet kan man inte legitimera all typ av civil olydnad, då har vi förmodligen 

att vänta oss en anarki, men däremot är det viktigt att inte avfärda dessa aktioner med att 

utövarna är ”jobbiga feminister” eller ”uppmärksamhetssökande” för då missas poängen och 

syftet i agerandet. Meningen är inte att man skall kunna rättfärdiga alla olydiga aktioner 

enbart för att det är kvinnor som utför dem, men i dessa enskilda fall kan man, med hjälp av 

teorierna, ändå se det större syftet bakom och tycka att de har agerat rättfärdigt. Feminismen 

finns närvarande för att skapa en alternativ verklighet till den lagstadgade diskursen.   
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Aktionerna i sig, det vill säga den lagliga överträdelsen, som alla har tagit sig uttryck på olika 

sätt kommer förmodligen aldrig att bli godkända ur ett juridiskt perspektiv. Däremot kan vi, 

utifrån de valda teoretiska perspektiven, välja att normativt rättfärdiga dem då de bör kunna 

rättfärdigas givet sitt syfte.  
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8. Förslag på vidare forskning 
 

 

 

 

Denna uppsats har väckt flera frågor som skulle kunna vara av intresse för vidare forskning. 

Civil olydnad är ett ämne som kan diskuteras i oändlighet och ses ur många synvinklar. Ett 

område som jag fann särskilt intressant är de aktioner som sker i demokratier. Det hade varit 

av intresse att genomföra mer undersökningar på civil olydnad i demokratier och huruvida de 

kan rättfärdigas och under vilka premisser. Även vidare forskning på vem som sätter 

standarden för den civila olydnaden kan vara av relevans. Är det västerländska mått vi 

konsekvent utgår från när vi fördömer eller uppmuntrar aktioner av liknande slag och med 

samma syfte beroende på var i världen de äger rum?  
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