
http://www.diva-portal.org

Postprint

This is the accepted version of a chapter published in Civilsamhället i det transnationella rummet.

Citation for the original published chapter :

Wennerhag, M. (2017)
Pride anländer till Sverige: En resa i två etapper.
In: Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami (ed.), Civilsamhället i det transnationella
rummet (pp. 35-61). Stockholm: European Civil Society Press

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32162



3WENNERHAG | PRIDE KOMMER TILL SVERIGE

3

Prideparader hålls i dag på mer än 900 platser världen över varje år. Pride 
är – precis som arbetarrörelsens förstamajtåg – ett exempel på transnationell 
spridning av en manifestation för att påverka politik och samhälle. Initialt 
till minne av ett upplopp i New York i slutet av 1960-talet har denna parad 
blivit en årligen återkommande händelse på den globala HBTQ-kartan. 
Manifestationen används i dag inte bara för att påverka politik utan också för 
att stärka den egna gruppens sammanhållning. I kapitlet beskrivs paradens resa 
till Sverige. Trots en allt starkare och mer standardiserad transnationell praktik 
har den svenska scenen även fortsatt haft tydliga lokala inslag.

!

Pride kommer till Sverige.  
En resa i två etapper

Magnus Wennerhag

Under de tidiga morgontimmarna den 28 juni 1969 inleds det så kallade 
Stonewall-upploppet i New York. En polisrazzia mot gaybaren Stonewall 
Inn på Christopher Street i stadsdelen Greenwich Village – den senaste  
i en lång rad av liknande händelser – ledde till dagar av demonstrationer 
och upplopp. Till åminnelse av dessa händelser arrangerades året därpå 
(1970) ”Christopher Street Liberation Day” i New York, men motsva-
rande manifestationer genomfördes även i Los Angeles och Chicago. 

Söndagen den 28 juni 1970 tågade mellan 2 000 och 5 000 personer 
från Christopher Street i centrala New York norrut längs sjätte avenyn 
fram till Central Park (Armstrong och Crage 2006: 741; New York 
Observer 2015). Runt 1 000 personer marscherade samma helg i Los 
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Angeles, och i Chicago deltog 200 personer. Bilder från New York visar 
en demonstration som liknar en protestmarsch vilken som helst under 
denna period. Det är främst yngre människor som deltar och på de 
plakat och banderoller som deltagare bär syns namn på organisationer 
som ”gay activists alliance” och ”gay liberation front” – eller så bär de 
på budskap som ”lesbians unite” och ”gay pride”.

Lördagen den 30 juli 2016, nästan ett halvsekel efter Stonewall-
upploppet i New York, tågar runt 45 000 personer genom centrala 
Stockholm under årets Stockholm Pride. Bilderna från denna dag visar en 
färgsprakande parad, med deltagare i såväl vardagskläder som karnevalut-
styrsel. Regnbågsflaggor och politiska banderoller blandas med loggor och 
symboler för organisationer, myndigheter och företag. Ett brett tvärsnitt av 
det svenska civilsamhället syns bland de organisationer som har egna sek-
tioner i paraden, och de flesta partiledarna, inklusive statsministern, deltar. 

På huvudarrangörens hemsida kan man läsa att ”Stockholm Pride är 
en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att 
förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. En rörelse med 
ett gemensamt ursprung i kravallerna vid Stonewall Inn i New York 
1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom 
att sätta sig upp emot en trakasserande polis” (Stockholm Pride 2016).
Hur kommer det sig att ett upplopp i slutet av 1960-talet utanför en 
bar i New York i dag – nästan 50 år senare och på andra sidan jorden 
– kan inspirera närmare 50 000 människor att gå med i en politisk 
parad utmed Stockholms gator? Det är kring denna fråga som kapitlet 
kommer att kretsa.

Sociala rörelser och  
återkommande manifestationer 

Låt oss ta avstamp i forskningen om sociala rörelser. En fråga som 
forskningen undersökt är vilka faktorer som är betydelsefulla för att en 
rörelses idéer, strategier och slogans ska spridas över världen. Vad är det 
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som gör att vissa fjärran politiska händelser leder till bestående traditio-
ner och strukturer som påverkar lokala sammanhang, medan andra tra-
ditioner inte alls får fotfäste eller snabbt ebbar ut? Och hur ”översätts” 
sådana traditioner när de färdas mellan olika sammanhang och olika 
delar av världen? Innan jag tar mig an dessa frågor, ska jag dock först 
säga något om varför man inom olika sociala rörelser överhuvudtaget 
strävar efter att etablera denna typ av traditioner och manifestationer. 

Utmärkande för de allra flesta sociala rörelser är att de strävar efter 
samhällsförändring. Detta kan ske genom påverkan av beslutsfattare 
eller genom att man förändrar samhällets allmänna värderingar. Men 
det kan också ske genom att rörelserna på egen hand skapar alternativa 
sammanhang för de grupper av människor man företräder. Huruvida 
denna strävan efter förändring lyckas beror ofta på en mängd faktorer, 
och i de fall sociala rörelser medverkar till mer bestående samhälls-
förändringar går det väldigt sällan över en natt. Tvärtom tar sådana 
förändringsprocesser ofta långt tid och präglas av aktivisters trägna 
arbete med att kampanja för sina idéer och vinna allierade bland mer 
mäktiga och inflytelserika samhällsaktörer som exempelvis politiska 
partier, etablerade organisationer och myndigheter.

Samhällsförändring och sammanhållning:  
Prideparader och förstamajtåg

Ibland tar sig detta trägna arbete uttryck i att en rörelse etablerar en 
årligen återkommande manifestation under vilken rörelsens krav fram-
förs offentligt, för att påverka opinion och beslutfattande, samtidigt 
som dess aktivister kommer samman för att stärka gemenskap och 
sammanhållning. Manifestationerna fyller i sådana fall både utåtriktade 
och inåtriktade syften. Prideparader är ett tydligt exempel på en sådan 
årligen återkommande manifestation. Men redan tidigare i historien 
har vi kunnat se liknande manifestationer. Ett av världens troligen mest 
inflytelserika och långlivade exempel är arbetarrörelsens förstamajtåg. 
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Dessa inleddes redan 1890 och än i dag får denna manifestation akti-
vister från vänstergrupper, partier och fackföreningar att årligen samlas 
världen över för att föra fram krav på samhällsförändring.

Exemplet första maj visar också hur det återkommande framförandet 
av samma krav till slut kan leda till förändringar. Syftet med den för-
sta demonstrationen 1 maj 1890 var att kräva lagstiftad åtta timmars 
arbetsdag (Reiter 2016). Redan året efter lades ett andra huvudkrav till 
i de svenska demonstrationerna: införandet av allmän rösträtt. Dessa 
två krav kom sedan att prägla de årligen återkommande förstamajde-
monstrationerna under ett drygt kvartsekel, fram till dess att riksdagen 
under åren 1918–1921 beslutade om att införa såväl åttatimmarsdag som 
allmän och lika rösträtt.

Första maj blev därmed en arena där arbetarrörelsen en gång om året 
kunde få uppmärksamhet för sina främsta politiska krav, bland såväl 
allmänheten som i medierna, i syfte att påverka opinion och beslutsfat-
tare. När dessa två huvudkrav var infriade, fortsatte rörelsen att använda 
denna arena för att driva nya krav. Demonstrationen 1 maj 1890 var 
tänkt som en engångsföreteelse, men kom med tiden att betraktas som 
en tradition. Sedan tidigt 1900-tal har diskussioner uppkommit med 
jämna mellanrum om inte förstamajtågen har spelat ut sin roll. Men 
inom arbetarrörelsen har man fortsatt att använda denna manifestation 
för att påverka samhälle och politik.

På ett liknande sätt har prideparader använts av HBTQ-rörelsen 1 och 
dess organisationer i Sverige för att uppmärksamma frågor som varit 
centrala för rörelsen i syfte att påverka både samhälle och politik. Under 
rörelsens parader har genom åren olika typer av krav ställts på förbätt-
rade rättigheter för HBTQ-personer – till exempel rätten till giftermål 
och adoption – samtidigt som den fysiska närvaron i gaturummet har 
syftat till att minska allmänhetens fördomar. Många av kraven har 
senare kommit att infrias och allmänhetens syn på HBTQ-personer 
har också blivit alltmer positiv under årens lopp.

För att en social rörelse ska hållas samman över tid krävs att den kan 
skapa och vidmakthålla en ”vi-känsla” som grundas i gemensamma vär-
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deringar: en kollektiv identitet. Ofta kan återkommande aktiviteter som 
sammanför rörelsens aktivister vara det som upprätthåller den kollektiva 
identiteten. Samhörigheten med den större gruppen görs tydlig för den 
enskilde aktivisten, något som kan ge det vardagliga engagemang som 
sker mellan sådana aktiviteter både större mening och styrka. Dessutom 
skapas möjligheter att upprätthålla de personliga band och kontaktytor 
som sammantaget utgör rörelsens nätverksstruktur. Allt detta är inte 
minst viktigt för den vidare krets av aktivister som är mer sporadiskt 
aktiva, som inte har formella uppdrag eller andra tydliga roller, men 
som ändå vill uttrycka delaktighet med rörelsen och dess strävanden. 

Både förstamajtågen och prideparaderna är tydliga exempel på hur en 
årlig manifestation bidrar till att stärka rörelsens interna sammanhåll-
ning. Under mer än 125 år har aktivister inom arbetarrörelsen kunnat 
mötas under första maj, och på ett likartat sätt har HBTQ-personer 
i snart ett halvsekel sammanstrålat under de årliga prideparaderna. 
Denna gemenskapsbekräftande funktion har troligen varit än viktigare 
för prideparaderna, då HBTQ-rörelsen sammanför en rad grupper med 
olika identiteter. Men genom det kontinuerliga hävdandet av ”pride” 
– att gemensamt kunna känna och uttrycka stolthet över att vara den 
man är, i ett samhälle där man länge har förvägrats just detta – har en 
gemensam plattform för dessa olika grupper kunnat skapas. 

Den transnationella dimensionen

Ytterligare en viktig likhet mellan förstamajdemonstrationer och pride-
parader är att de båda är tydligt transnationella rörelsefenomen. Det 
är inte bara så att vi i dag kan se såväl prideparader som förstamajtåg  
i stora delar av världen, de utgör båda dessutom exempel på hur en rörel-
ses idéer, strategier och slogans fått stor transnationell spridning och på 
olika sätt förankrats och bäddats in i lokala sammanhang.

Upprinnelsen till förstamajfirandet var en resolution som togs vid den 
andra internationalens konstituerande möte i Paris 1889. Där beslutades 
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att arbetarrörelsens organisationer i sina respektive länder skulle genom-
föra en demonstration för åttatimmarsdagen under en och samma dag 
året därpå, det vill säga 1 maj 1890 (Reiter 2016). Förekomsten av en 
internationell organisation underlättade uppenbart den transnationella 
spridningen av såväl protestens form som dess politiska innehåll. När 
denna form av manifestation väl hade spritt sig till en rad länder, redan 
inför att den skulle arrangeras för allra första gången, kom den sedan att 
med tiden utvecklas och formas av lokala och nationella förutsättningar.

Även om första maj sågs som den internationella arbetarrörelsens dag, 
förekom efter den första manifestationen ingen direkt transnationell 
samordning eller några organiserade erfarenhetsutbyten kring demon-
strationerna. Snarare kom lokala och nationella förhållanden alltmer att 
sätta sin prägel på första maj i respektive land. I dag ser mani festationerna 
kring första maj mycket olika ut länder emellan. I exempelvis Sverige 
är det en nationellt utspridd aktivitet som sker i allt från storstäder till 
småorter, medan det i andra länder anordnas en enda stor förstamaj-
demonstration i huvudstaden eller i ett fåtal storstäder.

Berättelsen om prideparadernas transnationella spridning är annor-
lunda. De första paraderna till åminnelse av Stonewall-upploppet 
genomfördes 1970 enbart i tre amerikanska städer och utan någon mer 
omfattande koordinering. Först under de kommande åren kom mani-
festationer som uppmärksammade händelserna kring Stonewall Inn att 
arrangeras i andra länder. Det blir med tiden allt vanligare med protester 
och manifestationer kring HBTQ-frågor i allt fler länder, som mer eller 
mindre anknöt till Stonewall. Först år 1981 skapades en amerikansk 
paraplyorganisation för prideparader i olika städer, som redan 1985 
övergick till att vara en internationell sammanslutning för prideorgani-
satörer: InterPride. År 1992 började europeiska HBTQ-organisationer 
att organisera Europride en gång om året i en utvald stad, och år 2000 
organiserade InterPride det första Worldpride. Under denna process 
utvecklades pridekonceptet allt mer mot det vi i dag ser som självklara 
komponenter för en prideparad.
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Senare i detta kapitel kommer jag att diskutera hur denna transna-
tionella spridning gick till, med fokus på hur HBTQ-rörelsen och dess 
organisationer i Sverige under olika perioder ”översatte” de Stonewall-
relaterade manifestationerna utomlands till svenska förhållanden. Jag 
kommer i synnerhet att diskutera hur spridningen tycks ha skett i två 
vågor, med fokus på den första av dessa. Men först något om vad vi uti-
från tidigare forskning vet bidrar till att sociala rörelsers idéer, strategier 
och slogans sprids mellan länder. 

Sociala rörelser och transnationell spridning

Inom forskningen har man intresserat sig för likheter såväl som olikhe-
ter mellan länder vad gäller vilka sociala rörelser som protesterar, vilka 
strategier som används, vilka krav som ställs och vilket inflytande de 
får över politik och samhällsutveckling. I fallet med den transnationella 
spridningen av prideparader är det främst likheter som behöver förkla-
ras, men i viss mån även varför likheter inte uppstår trots att idéer och 
protestmetoder snabbt sprids över gränser. 

Giugni (1998) identifierar tre huvudsakliga modeller för att förklara 
uppkomsten av transnationella likheter mellan rörelser: globaliserings-
modellen (”globalization model”), strukturella likhetsmodellen (”structu-
ral affinity model”) och spridningsmodellen (”diffusion model”). 

Globaliseringsmodellen

Globaliseringsmodellen utgår från det faktum att vår värld alltmer har kom-
mit att präglas av likartade förhållanden mellan länder, och ett allt större 
ömsesidigt beroende dem emellan vad gäller ekonomi, politik och kultur. 
Nya och intensifierade former av kommunikation har tydligt bidragit till 
denna utveckling. Ett centralt uttryck för globaliseringen är framväxten 
av transnationellt verksamma institutioner och organisationer. Vissa av 
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dessa aktörer har givits övernationell makt att bestämma över frågor 
eller områden som tidigare enbart var nationella angelägenheter. För 
sociala rörelser betyder detta att spelplanen delvis ändras; för att påverka 
politiken i en viss fråga kan det i dag vara viktigare och mer effektivt att 
vända sig direkt till övernationella institutioner än till det egna landets 
institutioner. Skälet till att sociala rörelser i olika länder blir allt mer 
lika varandra beror därmed, enligt globaliseringsmodellen, på att alltfler 
länder underordnas en gemensam politisk struktur. Den globala rättvi-
serörelsens protester under EU:s toppmöten åren kring millennieskiftet 
kan ses som en illustration av detta – hur gemensamma omständigheter 
leder till transnationella rörelsekampanjer som riktas mot en och samma 
politiska struktur.

Strukturella likhetsmodellen  
(the structural affinity model)

Strukturella likhetsmodellen utgår också från att globaliseringen bidrar 
till liknande förhållanden i olika länder, men menar att dessa likheter 
samtidigt formas av oberoende nationella omständigheter: 

[...] in a globalizing world, concepts such as democracy and 
capitalism tend to be shared in many national contexts, to 
varying degrees. Shared definitions of appropriate political 
and economic behaviors facilitate the emergence of move-
ments [that] have comparable structures and display similar 
characteristics. Thus, while the globalization model refers to 
structural or contingent events on the transnational level, the 
structural affinity model focuses upon structural similarities 
on the national level. (Giugni 1998: 93)

Forskningen har emellertid konstaterat en relativt stor variation i hur 
liberaldemokratiska politiska system i västvärlden är organiserade. Detta 
gäller också de aspekter av det politiska systemet som påverkar rörelsers 
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möjligheter att söka politiskt inflytande och deras utsikter att nå fram-
gång. Man har i synnerhet pekat på aspekter såsom vilka frågor som 
dominerar politiken i ett visst land, hur dess politiska system är struk-
turerat (till exempel om det är centraliserat eller decentraliserat), hur 
man inom statsmakten betraktar och behandlar utmanare (genom att 
underlätta för och inkorporera kritikerna, eller genom att undertrycka 
och exkludera dem) samt ifall det finns inflytelserika allianspartners 
(till exempel politiska partier) som går att påverka (McAdam 1996).

Genom att jämföra rörelser i länder vars politiska system är lika eller 
olika i dessa avseenden har forskningen kunnat undersöka ifall sådana 
egenskaper hos ländernas ”politiska möjlighetsstruktur” främjar res-
pektive motverkar en rörelses möjligheter att nå framgång. Likheter 
i möjlighetsstrukturen kan därmed också ses som en förklaring till 
varför samma slags rörelser väljer samma strategier trots att de verkar  
i olika länder. Till exempel har forskningen visat att rörelser som verkar 
i politiska system där utmanare inkluderas (i större utsträckning än att 
exkluderas) oftare väljer strategier som är mer institutionstillvända och 
mindre konfrontativa (se exempelvis Kriesi m fl 1995).

Spridningsmodellen 

Även spridningsmodellen utgår från att globaliseringen bidrar till likhe-
ter. Men till skillnad från de andra modellerna fokuserar den inte hur 
rörelser påverkas av strukturella likheter (på övernationell eller nationell 
nivå), utan på hur den tilltagande kommunikation som utmärker glo-
baliseringen potentiellt gör rörelser mer lika varandra. Såväl idéer som 
protestmetoder kan genom sådana former av transnationell spridning 
överföras från ett lands rörelse till motsvarande rörelse i ett annat land. 
Exempelvis mediernas bevakning av protester i andra länder sprider på 
detta sätt kunskap om nya slogans och protestmetoder.

Inte sällan sprids också kunskap om vilka nya taktiker som verkar 
ge utrikes rörelser framgång. Detta sker både i etablerade medier och 



CIVILSAMHÄLLET I DET TRANSNATIONELLA RUMMET

12

rörelsers egna alternativmedier. Särskilt under det som har kallats ”pro-
testvågor” (till exempel 1968 och åren kring millennieskiftet) går det 
att se hur innovationer i rörelsernas taktik sprider sig snabbt, speciellt 
när nya former av protester leder till uppmärksamhet och politiska 
framgångar (Tarrow 1994). Minst lika viktigt för spridningen av idéer 
och strategier mellan rörelser i olika länder är olika slags interpersonella 
nätverk, såväl formaliserade som informella:

[...] an important link between globalization and diffusion is 
the role of transnational networks and diffusion in producing 
crossnational similarities among social movements. Certain 
movements […] have established transnational organizations 
and coalitions with branches in several countries which can act 
as channels for the spread of similar goals, tactics, and ideas. 
(Giugni 1998: 97)

Spridningen av idéer och strategier från ett lands rörelse till ett annat 
lands rörelse kan alltså både bero på att etablerade medier uppmärk-
sammar utländska protester och på att inhemska rörelseorganisationer 
redan sedan tidigare har mer eller mindre formaliserade kontakter 
med motsvarande sociala rörelser i utlandet, och får de nya impulserna 
denna väg. 

Alla dessa modeller kan vara värdefulla för att förstå varför man inom 
ett lands rörelse låter sig inspireras av idéer och protestmetoder som upp-
kommer hos motsvarande rörelse i ett annat land – och varför idéerna 
och strategierna slår rot eller ej, när de väl har introducerats. Sprids de 
på grund av formaliserade transnationella kontakter, eller på grund av 
att man i olika medier fått vetskap om andra länders rörelseprotester? 
Är likheterna med det nationella politiska sammanhang varifrån idéerna 
och strategierna sprids tillräckligt stora för att de ska vara verkningsfulla 
och upplevas relevanta i det nya politiska sammanhang till vilka de har 
spridits? Underlättas spridningen av att rörelserna i såväl sändar- som 
mottagarland tillhör en gemensam övernationell politisk struktur? Hur 
översätts, och eventuellt omtolkas, de utifrån kommande idéerna och 
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strategierna för att bättre passa det nya nationella sammanhang där de 
ska användas?

Vikten av ”genklang” för att det nya ska få fäste

Medan spridningsmodellen visar vilka förutsättningar som underlät-
tar transnationell spridning, pekar både globaliseringsmodellen och 
strukturella likhetsmodellen på faktorer som kan vara avgörande för 
att den transnationella spridningen lyckas. Detta antyder också hur de 
utländska idéer, strategier eller slogans som har importerats kan behöva 
modifieras eller omtolkas för att de ska vara framgångsrika även i ett 
nytt nationellt sammanhang. Inom forskningen talas det om att de idéer 
som sprids till ett nytt sammanhang måste vinna ”genklang” (resonance) 
i det nya sammanhanget, ifall de ska kunna bli en mer etablerad del 
av en rörelses repertoar av olika sätt att påverka politik och samhälle. 
Detta gäller både för aktivisterna och i relation till det bredare poli-
tiska sammanhang i vilket man verkar. För aktivisterna måste de nya, 
utifrån hämtade, idéerna och strategierna upplevas som både relevanta 
och tillämpbara. I relation till det politiska systemet, medierna och 
den allmänna opinionen måste det exempelvis finnas utsikter att det 
politiska budskapet uppmärksammas och att allianser kan bildas med 
mer mäktiga samhällsaktörer (Snow och Benford 1999).

Minst lika viktigt är att den rörelse som hämtar idéer och strategier 
från andra länder har en organisatorisk kapacitet att omsätta de utifrån 
kommande influenserna i konkret handling och uppnå samma framgång 
som den utrikes rörelse man inspirerats av. Sådan kapacitet kan bero 
på allt ifrån ekonomiska resurser och antalet aktiva inom rörelsen till 
aktivisternas tidigare erfarenheter av liknande typer av engagemang. 

Jag kommer att utgå från dessa olika aspekter av transnationell sprid-
ning av rörelsers strategier och idéer när jag i resten av kapitlet diskuterar 
hur prideparaden kom till Sverige. Mer specifikt kommer jag att inrikta 
mig på de faktorer som var betydelsefulla för att i Sverige introducera 
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och etablera de återkommande manifestationer med anknytning till 
Stonewall-upploppet som under tidigt 1970-tal började arrangeras av den 
amerikanska HBTQ-rörelsen. Jag kommer att visa hur denna transna-
tionella spridningsprocess skedde stegvis. I diskussionen inriktar jag mig 
på hur protesterna efter Stonewall kom att ”översättas” eller anpassas till 
svenska förhållanden, under olika perioder. 

Diskussionen bygger på intervjuer och tidningsmaterial som har 
samlats in inom ramen för ett forskningsprojekt om prideparader 
i olika europeiska länder.2 Tillsammans med mina kollegor Abby 
Peterson och Mattias Wahlström vid Göteborgs universitet har jag 
under perioden 2014–2016 studerat samtida prideparader i Sverige, 
Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien och Tjeckien, 
samt i Mexico City. Vi har i alla länder intervjuat personer som organi-
serat prideparader samt andra centrala personer inom respektive lands 
HBTQ-rörelse.

Pride kommer till Sverige:  
en spridning som sker i två vågor

De första manifestationerna till minne av det upplopp som uppstod 
efter polisrazzian mot baren Stonewall Inn hölls år ett år senare, helgen 
27–28 juni 1970, i New York, Los Angeles och Chicago. Manifestationen 
i New York kallades ”Christopher Street Liberation Day”. Även om 
”Gay Pride” förekom som en slogan under 1970 års manifestationer, 
var det inte förrän senare som denna slogan kom att bli ett allmänt 
samlingsnamn i USA. 

Det bör här påpekas att detta inte var första gången i USA som 
HBTQ-personers sociala aktiviteter blev föremål för en polisrazzia eller 
att detta ledde till en öppen konflikt mellan aktivister och polis. Inte 
heller var manifestationen med anledning av händelserna vid Stonewall 
Inn den första i sitt slag. Under åren 1965–1970 förekom ett antal upp-
märksammade polisrazzior mot HBTQ-barer och evenemang i San 
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Fransisco, Los Angeles och New York, samtidigt som en del av dessa 
följdes av protester och manifestationer. Vad som däremot utmärkte 
Stonewall var att denna händelse relativt snabbt kom att användas som 
en symbolisk händelse av HBTQ-rörelsen, för att markera startpunk-
ten för den nya våg av HBTQ-aktivism vars främsta paroll var ”Gay 
Liberation” (Armstrong och Crage 2006). 

I själva verket hade denna nya våg av HBTQ-aktivism startat några 
år tidigare, ofta som en del av eller inspirerad av den mer protestinrik-
tade ”nya vänster” som hade vuxit fram i USA under 1960-talet, kring 
frågor som Vietnamkriget samt afroamerikaners, kvinnors och stu-
denters villkor och rättigheter. Medan 1950- och det tidiga 1960-talets 
HBTQ-aktivister hade valt mindre konfliktinriktade strategier och 
framfört mer modesta krav (delvis på grund av den statliga repression 
som HBTQ-personer utsattes för), innebar den nya vågen av HBTQ-
aktivism en radikalisering av rörelsen såväl vad gäller strategier som 
krav och tonläge (Adam 1995: 81 ff). 

Den svenska HBTQ-rörelsen  
och ”Gay Liberation”

Den allmänna politiska radikaliseringen och intensifieringen i protester 
under denna period var påtaglig också i andra delar av västvärlden, och 
liksom i USA kom HBTQ-rörelsen att radikaliseras även i dessa länder. 
Detta var också fallet i Sverige. 

1950 bildades i Stockholm den organisation som två år senare tog 
namnet Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Fram till 
1970-talets början var RFSL den enda organisationen i Sverige som 
samlade och företrädde homo- och bisexuella personer. Under 1950-
talet bedriver förbundet både social och politisk verksamhet, det senare 
genom debattinlägg i tidningar samt uppvaktningar av och skrivelser 
till politiker. Under 1960-talet prioriteras i stället den sociala verksam-
heten framför politisk påverkan. Mellan åren 1969 och 1971 sker en 
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radikalisering inom delar av organisationen, under inspiration av den 
nya amerikanska ”Gay Liberation”-aktivismen och de allmänna sexual-
liberala strömningar som var utmärkande för tiden.

Betydelsefull för radikaliseringen är också gay-tidskriften Revolt mot 
sexuella fördomar, som startas 1969 (och under de två första åren heter 
Viking). I denna tidskrift blandas politiska debatter och rapporter om 
aktivism i andra länder med pornografiska bilder och noveller. I Örebro 
bildas 1970 den från RFSL fristående föreningen Gay Power Club, 
som än mer tydligt anknyter till den amerikanska ”Gay Liberation”-
aktivismen. Under 1971 pågår en maktkamp inom RFSL som handlar 
om huruvida det gamla förbundets politiskt mer försiktiga linje fortsatt 
ska gälla, eller om man ska anamma de nya och mer radikala strömning-
arna, som bland annat förespråkar att demonstrationer ska användas 
för att påverka politik och samhällsdebatt. Året efter väljs företrädare 
för den mer radikala linjen till några av förbundets främsta förtroen-
deposter (Söderström 1999; Pettersson 2000; Rydström 2007; intervju 
med Stig-Åke Pettersson 2016).

De första stapplande stegen

Innebar då denna radikalisering av HBTQ-rörelsen i Sverige att man 
även började arrangera årliga parader till åminnelse av Stonewall-
upploppet, efter amerikanskt mönster? I Nationalencyklopedin (under 
uppslagsordet ”Priderörelsen”) står det att läsa att ”[d]en första pridede-
monstrationen i Sverige ägde rum i Örebro 1971”. Mer korrekt vore nog 
att säga att den första svenska demonstrationen för homosexuellas rät-
tigheter ägde rum i Örebro 1971, eftersom ”pride” inte fanns med bland 
parollerna. Arrangör var den nybildade föreningen Gay Power Club 
och under lördagsförmiddagen den 15 maj tågar femton av klubbens 
medlemmar genom Örebro centrum, bärandes plakat som bland annat 
kräver ”Sexuell jämlikhet” och ”Objektiv sexualundervisning” (Nerikes 
Allehanda 1971-05-17; Revolt nr 6 1971). Uppenbarligen arrangerades 
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inte just denna demonstration med direkt referens till Stonewall, men 
däremot är det tydligt att den både vad gäller krav och strategi var 
tydligt influerad av den amerikanska ”Gay Liberation”-aktivismen.

Att Gay Power Club i Örebro var tydligt influerad av dessa nya ström-
ningar framgår redan i en intervju med dess ordförande och grundare 
Sören Klippfjell i tidskriften Viking hösten 1970. Han säger där: ”Den 
ursprungliga idén [till att bilda Gay Power Club] fick jag från Gay Power-
rörelsen i USA, som man redogjorde för i ett reportage i tidningen 
LIFE för något år sedan.” (Viking nr 9 1970). Men även i tidskriften 
Viking uppmärksammades den nya radikala rörelsen i USA. Bland annat 
rapporterar man kort, i 1970 års första nummer, om upploppet kring 
Stonewall Inn (Viking nr 1 1970), samt några nummer senare mer 
utförligt om demonstrationen i New York den 28 juni till åminnelse av 
händelserna på Christopher Street (Viking nr 8 1970).

Detta är dock inget som rapporteras om i dagspressen under denna 
tid, om man ser till de större svenska dagstidningarna (som i dag finns 
tillgängliga digitalt, vilket möjliggör att man kan söka efter förekomsten 
av specifika ord som ”Stonewall”, ”Christopher Street” osv). I en enstaka 
artikel i Dagens Nyheter i januari 1970 beskrivs dock radikaliseringen av 
den amerikanska rörelsen och dess användande av demonstrationer, men 
inget sägs om Stonewall (Dagens Nyheter 1970-01-11). Den transnatio-
nella spridningen av den amerikanska HBTQ-rörelsens nya strategier 
till en svensk rörelsekontext  – och uppmärksammandet av händelserna 
i Stonewall – tycks därmed främst ske genom rörelsens egna medier.

Örebro 1971: ”Gay Power” och ”Gay Liberation”

Det verkar alltså främst vara den amerikanska rörelsens paroller om 
”Gay Power” och ”Gay Liberation” och dess användande av demon-
strationer som i förstone vinner genklang hos de svenska aktivisterna. 
Om detta vittnar den ovan nämnda Örebro-demonstrationen den 15 
maj 1971. En vecka senare arrangeras ytterligare en demonstration 
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med i stort sett samma paroller som i Örebro, denna gång i Uppsala i 
samband med en konferens den 20–23 maj som arrangerades av RFSL. 
Vid denna konferens går debattens vågor höga kring skilda synsätt på 
politiska krav och strategier. Den demonstration som hålls under lörda-
gen samlar runt 30 personer (Dagens Nyheter 1971-05-23; Söderström 
1999; Pettersson 2000).

Utöver dessa två demonstrationer arrangeras även detta år en demon-
stration i Sverige som uttryckligen anknyter till Stonewall. I tidskriften 
Revolt görs det under våren 1971 reklam för att Gay Power Club i Örebro 
kommer att arrangera en demonstration för att fira ”Christopher Street 
Liberation Day” i Stockholm den 27 juni, det vill säga i direkt anslut-
ning till årsdagen av Stonewall-upploppet (Revolt nr 6 1971). I det 
efterföljande numret av Revolt rapporteras att ”16 stycken tappra tågade 
i Stockholms första homosexuella demonstration på Christopher Street 
Liberation Day sista söndagen i juni (I New York deltog 60.000!).” 
Demonstrationen utgick från Humlegården och avslutades på Sergels 
torg, där Sören Klippfjell höll tal. 

Skribenten i Revolt beklagar sig över att ”[m]ånga av ’de våra’ stod i 
hörnen och tryckte” och att RFSL:s Stockholmsklubbar borde ha kun-
nat mobilisera fler deltagare, men ursäktar delvis den låga uppslutningen 
med att ”[d]et var ingen lyckad dag precis, midsommardagen, då ’alla’ 
lämnat storstaden” (Revolt nr 7 1971; Söderström 1999).

Att det allra första försöket med en svensk manifestation som anknöt 
till Stonewall-upploppet upplevdes mindre lyckat framkommer också 
när jag intervjuar Stig-Åke Pettersson, en av dem som drev den mer 
radikala linjen inom RFSL under 1970-talets början (och som senare 
också kom att vara ordförande för förbundet i två omgångar): 

Men just det här att det var så få människor i paraden […] 
sexton stycken, då liksom föll entusiasmen lite grann. Vi hade 
ju inte räknat med att det skulle vara tiotusentals människor, 
men om det hade kommit lite fler då, så hade vi nog fortsatt. 
Men vi gjorde väl den bedömningen att tiden inte riktigt var 
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mogen, för att det var fortfarande tabu, och det här med att 
visa och komma ut öppet, det var inte en självklarhet på den 
tiden. (Intervju med Stig-Åke Pettersson 2016)

Det kom efter midsommarhelgens ”Christopher Street Liberation Day” 
i Stockholm 1971 att dröja flera år innan det inom den svenska rörelsen 
gjordes nya försök att arrangera liknande typer av manifestationer. 

Tidiga experiment och en växande rörelse

Denna händelse illustrerar att den transnationella spridningen av rörel-
sers slogans och protestformer inte alltid omedelbart är framgångsrik, 
samt att experimenterandet med importerade strategier och idéer rela-
tivt snabbt kan upphöra ifall de inte anses ge samma framgångar som 
i det land varifrån de hämtats. Uppenbarligen hade organiserandet av 
demonstrationer till viss del upplevts som en ny strategi väl värd att ta 
till sig, då rörelsen på kort tid hade arrangerat tre olika demonstrationer, 
men just firandet av ”Christopher Street Liberation Day” värderades 
i detta läge uppenbarligen mindre som en framgångsväg. Men inter-
vjucitatet antyder också att man överlag ansåg att demonstrationer var 
en mindre effektiv väg för att nå fram till den svenska allmänheten, då 
dessa frågor fortfarande ansågs som mycket kontroversiella såväl poli-
tiskt som moraliskt. Ser man till dagstidningarnas rapportering (från 
Örebro och Uppsala) skedde den förvisso i en saklig och informativ 
ton, men detta säger samtidigt inte särskilt mycket om den allmänna 
opinionen.

Ett mer uppenbart skäl till att denna tradition inte etablerades redan 
1971 tycks vara den bristande anslutningen, vilket både återspeglar det 
faktum att det ändå rörde sig om ett relativt litet rörelsesammanhang 
och att det var relativt få aktivister som såg demonstrationer som en 
strategi man ville använda sig av aktivt. Till detta kommer den mer 
slumpmässiga omständigheten att ”Christopher Street Liberation Day”-
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firandet i Stockholm just detta år inföll under midsommarhelgen, det 
vill säga en av tradition mycket viktig helg i Sverige då många söker sig 
bort från storstäderna.

Det kom att dröja till 1977 innan det återigen gjordes försök att  
i Sverige arrangera någon form av manifestationer med anknytning till 
Stonewall-upploppet. Vid det laget hade sådana manifestationer spritt 
sig till några andra länder utanför USA, men det var fortfarande främst 
i upphovslandet som det årliga uppmärksammandet av ”Christopher 
Street Liberation Day” hade börjat etablera sig som något av en tradi-
tion inom HBTQ-rörelsen.

En mer mångtydig rörelsekarta

Den svenska rörelsen hade vid denna tid både vuxit och blivit mer 
diversifierad. RFSL hade fått många fler medlemmar, men det hade 
också bildats nya grupperingar. Delvis i reaktion mot att RFSL var en 
mycket mansdominerad organisation bildades inom förbundet exem-
pelvis den lesbiska arbetsgruppen Grupp Viktoria 1973. Gruppen var 
baserad i Stockholm och snart bildades ytterligare Viktoriagrupper både 
i Stockholm och andra delar av landet. 1975 gick dessa grupper samman 
under namnet Lesbisk Front.

De lesbiska grupperna var även en del av den vänsterinriktade kvin-
norörelse som hade vuxit sig allt starkare sedan 1968 i Sverige. Samtidigt 
hade det inom den radikala vänsterrörelsen i landet även vuxit fram 
grupper för homosexuella män, till exempel Homosexuella Socialister 
i Stockholm (som bildades 1974) och Röda Bögar i Göteborg (som bil-
dades 1975) (Revolt nr 1 och 5 1977; Rydström 2007; Hallgren 2008; 
intervju med Stig-Åke Pettersson 2016).

RFSL Stockholm, Lesbisk Front, Homosexuella Socialister och RFSU 
var de organisatörer som stod bakom ”Homosexuella frigörelsedagen” 
som genomfördes den 3 september 1977. I Expressen står det dagen 
efter att läsa att 300–400 personer deltog samt att ”[d]emonstrationen 



21WENNERHAG | PRIDE KOMMER TILL SVERIGE

21

var till minne av den 26 [sic!] juni 1969, då homosexuella i tre dygn 
lyckades hålla stånd mot poliser som på olaga grunder försökte storma 
en homosexuell bar på Christopher Street i New York.” På bilderna 
i Expressens reportage syns banderoller och plakat med paroller som 
”Lesbisk kamp = kvinnokamp”, ”Homosexuell frigörelse” och ”Frihet 
åt Chiles, Rumäniens, Sovjets och Argentinas bögar!” (Dagens Nyheter 
1977-09-02; Ny Dag 1977-09-02; Expressen 1977-09-04). 

Även om Homosexuella frigörelsedagen inte från början var tänkt 
att bli en årligen återkommande manifestation kom den att bli just 
det. Även 1978 arrangerades en manifestation med samma namn och 
från 1979 kom det att heta Homosexuella frigörelseveckan, vilket åter-
speglade att man under en hel vecka genomförde även andra aktiviteter 
utöver själva demonstrationen. Sedan dess har det funnits en obruten 
tradition av att arrangera både en demonstration och en vecka med 
kringaktiviteter, fram till dagens Stockholm Pride. 

Vikten av ett vidare rörelsesammanhang  
och organisatorisk erfarenhet

Initiativet till frigörelsedagen hade kommit från Jan Hammarlund, som 
var aktiv inom Homosexuella Socialister. Den radikala vänsterns grup-
per för homosexuella hade en betydligt större erfarenhet av att arrangera 
och delta i demonstrationer. Bland annat hade man deltagit med egna 
plakat i förstamajtåg. Även de lesbiska grupperna var närmare knutna 
till en mer aktivistisk rörelsekultur, som en del av den vänsterinriktade 
kvinnorörelsen. Den förändrade sammansättningen av HBTQ-rörelsen 
innebar därmed att det nu inom rörelsen fanns större erfarenhet av just 
denna typ av aktivism, vilket bidrog till den mycket större anslutningen 
än vid det första försöket 1971 samt till att manifestationen kunde bli 
en årlig begivenhet (Revolt nr 1 1977; Rydström 2007; intervju med 
Stig-Åke Pettersson 2016).
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I relation till frågan om transnationell spridning av idéer och strategier 
visar detta på betydelsen av organisatorisk kapacitet, för att de utifrån 
kommande influenserna ska leda till bestående förändringar i en rörelses 
idémässiga och strategiska repertoar. Men det visar också på betydelsen 
av att det inom den rörelse som får impulser utifrån finns en uppfattning 
om att de nya sätten att påverka politik och samhälle också ligger i linje 
med vad man tror är rimliga strategier som fungerar i det egna landet.

I ett Sverige där alltfler rörelser under 1970-talet hade kommit att 
använda demonstrationer som ett sätt att påverka politik blev det där-
med mer naturligt för även HBTQ-rörelsen att göra detta. Den bredare 
förändring av svensk politik med större inslag av protester som hade 
inletts under slutet av 1960-talet, delvis på grund av transnationell 
påverkan från andra länder, förändrade därmed förutsättningarna för 
vilka strategier som denna rörelse ansåg vara rimliga och fungerande i 
ett svenskt sammanhang. 

Samtidigt handlade inte Homosexuella frigörelsedagarna (och senare 
frigörelseveckan) om att enbart förlita sig på demonstrationer och mer 
konfliktinriktade protesthandlingar, utan också om att anknyta till 
de traditioner och former för politisk påverkan som fortfarande var de 
mer dominerande i Sverige. Till 1979 års frigörelsevecka bjöd man in 
representanter för alla riksdagspartierna till en debatt om HBTQ-frågor, 
vilket är en aktivitet som sedan dess varit ett stående inslag under denna 
vecka. Detta kan ses som en anpassning av det Stonewall-relaterade 
arrangemanget till svenska politiska förhållanden. Dessutom skapades 
med åren olika partianknutna HBTQ-organisationer, vilket innebar 
ytterligare möjligheter för rörelsen att påverka de politiska partierna. 
Redan 1979 bildades föreningen Gaymoderaterna och under samma 
tid blev Homosexuella Socialister alltmer inriktad på att påverka 
Socialdemokraterna och Vpk (Rydström 2007). 

En annan anpassning till lokala förhållanden var att arrangemanget 
inte förlades till midsommarhelgen, utan flyttades till augusti–septem-
ber (senare under juli–augusti). Även översättningen av ”Gay Liberation 
Day” till ”Homosexuella frigörelsedagen” – och det faktum att man 
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inte som 1971 benämnde evenemanget ”Christopher Street Liberation 
Day” – visar också på en anpassning till mer svenska förhållanden, inte 
bara språkligt utan även till den politiska situation som då rådde. När 
jag intervjuar Stig-Åke Pettersson reflekterar han över just detta:

1977 fanns inte Pride som begrepp. […] ”Gay Liberation” 
var ju det man använde på den tiden, kanske man i något 
sammanhang pratade om ”Gay Pride” men annars var det 
ju ”Gay Liberation”. Det var ju därför vi valde att översätta 
”Gay Liberation”-begreppet […] När vi började prata om 
Homosexuella frigörelseveckan så ingick det i en strategi att 
man skulle tvinga folk att använda ordet homosexuell på ett 
positivt sätt.

Under 1980-talet ökar antalet deltagare i den årliga demonstrationen 
under Homosexuella frigörelseveckan. Exempelvis rapporterar dagspres-
sen om 2 400 deltagare år 1980 och 1985 får vi veta att 5 000 personer 
har deltagit i demonstrationen (Dagens Nyheter 1980-08-24; TT 1985-
08-18). Dagspressen rapporterar även om de många andra aktiviteter 
som sker under veckan i form av seminarier, kulturaktiviteter, politiker-
utfrågningar samt fester och andra sociala aktiviteter. I samband med 
denna rapportering diskuteras ofta även HBTQ-rörelsens dagspolitiska 
krav, vilket tyder på att det årliga arrangemanget gav rörelsen goda 
möjligheter att påverka opinion och debatt. Mellan åren 1995 och 1997 
döps sedan det veckolånga evenemanget om till ”Homoveckan”. 

En andra våg – Pride gör entré

Året efter, 1998, når vi den punkt då manifestationerna för att upp-
märksamma Stonewall-upploppet i Sverige kan sägas påverkas av en 
andra våg av transnationell spridning. Detta år arrangeras nämligen 
Europride i Stockholm och följande år kommer evenemanget att kall-
las för Stockholm Pride, vilket också är det namn som används i dag. 
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Sedan 1970-talets slut hade det inte bara blivit vanligare i olika län-
der med manifestationer som anknöt till Stonewall-upploppet. I USA 
benämns dessa vid denna tid oftast ”gay pride”, i andra länder talar 
man i stället om ”Christopher Street Day” (till exempel i Tyskland och 
Schweiz). Vid sidan av den transnationella spridningen av dessa mani-
festationer växer det dessutom fram mer formaliserade transnationella 
strukturer för nationella HBTQ-organisationer. Detta gäller i synnerhet 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 
som bildas 1978 (då under namnet International Gay Association, IGA).

År 1981 bildas även en organisation för att koordinera prideparader 
i USA, som redan 1985 ombildas till en internationell organisation: 
International Association of Lesbian/Gay Pride Coordinators (IAL/GPC), som 
i dag heter InterPride. I Europa bildas år 1991 European Pride Organisers 
Association (EPOA), som initierar organiserandet av det allra första 
Europride i London 1992. Därefter har det nästan varje år arrangerats ett 
Europride i någon europeisk storstad, samtidigt som EPOA har erbjudit 
en arena för erfarenhetsutbyten mellan prideorganisatörer i olika länder. 

Starkare transnationell organisering –  
med tydligt lokal profil

I slutet av 1990-talet ansöker några aktivister inom HBTQ-rörelsen i 
Sverige om att få arrangera Europride i Stockholm. Kontakter knyts med 
paraplyorganisationen EPOA som har ensamrätt på namnet. Re sultatet 
blir att en separat svensk förening bildas för att kunna genom föra 
Europride i Stockholm 1998, i stället för att RFSL:s Stockholms-
avdelning som tidigare ska vara huvudarrangör för en frigörelsevecka. 
Runt 10 000 personer deltar i den parad som genomförs (Expressen 
1998-07-26). Arrangemanget upplevs som en succé, och för att under 
1999 kunna arrangera Stockholm Pride bildas en ny förening som har 
som syfte att arrangera prideparader i huvudstaden (som även RFSL 
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är medlem av). Sedan dess har detta varit namnet på arrange manget – 
förutom under 2008 då Stockholm återigen var värdstad för Europride.

Omstöpningen av arrangemanget Homosexuella frigörelseveckan till 
Stockholm Pride kan i detta sammanhang ses som en illustration av 
hur den årliga Stonewall-relaterade manifestationen i Stockholm i en 
andra våg tydligt påverkades av nya transnationella influenser. Denna 
gång var influenserna mindre indirekta och resultatet av kontakter och 
förhandlingar med en formaliserad transnationell organisation med en 
egen uttrycklig agenda för hur Stonewall-relaterade manifestationer ska 
organiseras och benämnas.

Samtidigt behölls många av de inslag som kommit att bli viktiga 
under Homosexuella frigörelseveckan, till exempel seminarierna och 
utfrågningarna av representanter för riksdagspartierna. I dag kallas 
denna verksamhet ”Pride House”, och när jag intervjuar två av senare 
års organisatörer lyfter de fram just detta som något som i ett interna-
tionellt perspektiv utmärker Stockholm Pride.

Vi uppfann liksom Pride House. [Stockholm Pride] är någon-
ting mer, det är inte bara en parad och det är inte bara klub-
bar. (Intervju med Sandra Ehne 2015, tidigare ordförande för 
föreningen Stockholm Pride)

Överlag betraktas det som internationellt sett relativt ovanligt att poli-
tiker och riksdagspartier har – och tillåts ha – en stark närvaro under 
prideveckan:

Jag skulle tro att halva riksdagen går i prideparaden, mer 
eller mindre, och den uppslutningen finns ju nästan inte i 
något annat land. […] Vi har ju valt att inkludera politiken 
och andra kanske bara väljer att ställa krav på politiken. Våra 
svenska politiker gör ju också ett fantastiskt jobb utomlands 
genom att åka och besöka Pridefestivaler. (Intervju med Victor 
Harju 2016, styrelsemedlem i Stockholm Pride som varit 
svensk representant vid EPOA-möten) 
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Avslutning – svensk översättning  
av en alltmer homogen global modell

Även om den främst svenska manifestationen i kölvattnet av Stonewall-
upploppet i dag heter Stockholm Pride – och även om den till sin form 
påminner mycket om prideparader i andra länder – tycks man alltså 
fortfarande vårda en mer ”svensk” tolkning av vad denna manifestation 
är och vad den ska användas till. Å ena sidan är dagens Stockholm Pride 
en färgsprakande uppvisning med karnevalsliknande inslag. Å andra 
sidan påminner den fortfarande om en politisk demonstration, där 
HBTQ-grupper bär plakat och banderoller med politiska krav och där 
andra civilsamhällesorganisationer och politiska partier går i särskilda 
sektioner för att visa och manifestera sitt engagemang i HBTQ-frågor.

Citaten ovan visar också att det finns ett nära utbyte mellan rörelsen 
och folkvalda politiker; denna en gång så marginaliserade aktivism är i 
dag alltså tämligen väl integrerad med det svenska politiska systemet och 
dess traditionella sätt att fungera. De krav som förts fram under årtion-
den av frigörelse- och pridemanifestationer – som HBTQ-personers rätt 
att gifta sig och adoptera barn eller skydd från diskriminering på grund 
av sexuell läggning eller könsidentitet – har i stora stycken blivit verk-
lighet och del av en politisk samsyn som många svenska partier delar.

Men än i dag väcks och drivs nya politiska krav i samband med dessa 
manifestationer, för att motverka den diskriminering och de orättvi-
sor som HBTQ-personer fortfarande utsätts för. Genom dessa årligen 
återkommande manifestationer har HBTQ-rörelsen i Sverige kunnat 
etablera en arena där man kan påverka politik och opinion samtidigt 
som rörelsens aktivister och sympatisörer kan bejaka sin gemenskap 
och sammanhållning. 

Jag har i detta kapitel beskrivit hur man inom svenska HBTQ-rörelsen 
påverkades av den transnationella spridningen av de manifestationer som 
hade sin upprinnelse i händelserna kring gaybaren Stonewall Inn i New 
York juni 1969. Under den första vågen bidrog uppmärksammandet av 
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Stonewall-upploppet och de allra första ”Christopher Street Liberation 
Day”-manifestationerna 1970 i USA till en mer radikal och protestin-
riktad HBTQ-aktivism. Denna mer protestbetonande aktivism spred sig 
sedan från USA till andra delar av världen, ofta genom rörelsens egna 
medier. Uppmärksammandet av Stonewall-upploppet spred sig också till 
andra länder, men tog sig ofta mer lokala uttryck än ett direkt kopierande 
av de amerikanska paraderna.

I såväl Sverige som andra länder påverkades denna översättningspro-
cess av faktorer som det nationella politiska systemets inriktning, de 
dominerande synsätten på hur politik bör bedrivas och den allmänna 
opinionen i respektive land. I fallet Sverige märks denna påverkan av 
det lokala sammanhanget tydligt i det faktum att demonstrationer 
tidigt kom att kombineras med politikerutfrågningar i samband med 
manifestationerna, samt att HBTQ-organisationer med anknytning till 
politiska partier tidigt deltog i manifestationerna. 

Under en andra våg, från 1990-talet och framåt, bidrog mer formali-
serade transnationella samarbeten och utbyten kring prideparader – som 
hade vuxit fram sedan 1980-talet – till att själva paraderna kom att få en 
mer likartad utformning. För denna spridningsprocess var i synnerhet 
arrangerandet av Europride och Worldpride viktigt och kom att bidra till 
att såväl format som namn på manifestationerna blev mer standardiserade.

I dag ser vi hur alltfler av detta slag av manifestationer runt om i 
värl den kallas just prideparader och att många organisatörer deltar i 
gemensamma erfarenhetsutbyten genom EPOA och InterPride. Enligt 
InterPride hålls i dag årliga prideparader på mer än 900 olika platser runt 
om i världen (Pride United 2015). Bara i Sverige hålls pridearrangemang  
i dag på närmare 50 platser (RFSL 2016), även om Stockholm Pride fort-
farande är den mest välbesökta paraden med besökare från hela landet. 

Vår tids transnationella spridning av idéer och protestmetoder är 
uppenbarligen nära kopplad till den ökade förekomsten av institutiona-
liserade transnationella samarbeten. Samtidigt sker än i dag en översätt-
ning av dessa transnationella influenser till mer lokala och nationella 
omständigheter och förutsättningar. 
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Slutnoter

1. Jag använder i denna text förkortningen HBTQ då det är den förkortning som  
i dag används av RFSL, vilket är den organisation inom den svenska HBTQ-rörelsen 
som i dag företräder flest medlemmar. Tidvis har den rörelse som samlar homo- och 
bisexuella, trans- och queer-personer rubricerats under andra namn, delvis beroende 
på att den tidvis enbart företrätt vissa av dessa grupper. Trots detta talar jag i min text 
genomgående om HBTQ-rörelsen, även när det gäller historiska perioder då rörelsen 
och dess organisationer använde andra beteckningar. 

2. Arbetet har genomförts inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfonds finan-
sierade projektet ”Festival och protest: En jämförande studie av Pride-parader i sex 
europeiska länder” med Abby Peterson vid Göteborgs universitet som projektledare. 
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