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Rätta svaren till Quizet  
 
 
Fråga 1.Vilket år röstade kvinnor för första gången i ett riksdagsval?   
Svar:  1: 1921 
 
Fråga 2. Utbildningsaktivisten och nobelpristagaren Malala Yousafzai utsattes för ett mordförsök 
2012 och sköts i nacken och huvudet.  
Var kommer Malala ursprungligen ifrån? 
Svar:  1. Pakistan 
 
Fråga 3. En menscykel räknas från mensens första dag till nästa mens första dag. En genomsnittlig 
menscykel är mellan 21-35 dagar. Antalet mensdagar kan variera från gång till gång och från person 
till person. Men ungefär hur länge pågår blödningen i genomsnitt?  
 
Svar: 2. Ca 3–6 dagar 
 
Fråga 4. Vad hette LO:s första kvinnliga ordförande? 
Svar:  1. Wanja Lundby- Wedin 
 
Fråga 5. Vilket år tillträdde Marie Nilsson som första kvinnliga förbundsordföranden på IF Metall? 
Svar:  X. 2017 
 
Fråga 6. Kvinnans sista mens kallas menopaus eller klimakteriet. Men vad kallas den första 
blödningen?  
Svar:   2. Menarche 
 
Fråga 7. Internationella kvinnodagen den 8 mars firas officiellt på initiativ av FN. Men från vilket år? 
Svar:  X. 1977 
 
 
Fråga 8. Hur många typer av mensskyddsartiklar (bindor/tamponger) använder en kvinna i 
genomsnitt under sin livstid? 
Svar:   2. 12 000 – 16 000 st 
 
Fråga 9. Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitisk obunden jämställdhetsorganisation som 
grundades 1884 av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre för att i Fredrika Bremers anda fortsätta 
kampen för kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter. Vem var Fredrika Bremer?  
Svar:   1. Författare och kvinnorättskämpe  
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Fråga 10. 
Den grekiska filosofen Aristoteles hävdade att mensblödning var ett tecken att kvinnors 
kroppsvätskor var i obalans och att hon behövde renas. Manskroppen sågs som det normala, den 
som var i balans, och kvinnokroppen som det onormala. Här lades grunden till de tabun som lever 
kvar i västvärlden än idag. När levde filosofen Aristoteles? 
Svar: 1. 300-talet f. Kr 
 
Fråga 11. Från vilket år instiftades den nu gällande abortlagen? 
Svar:  2. 1975 
 
Fråga 12. Vad föreställer bilden? 
Svar:  2. Menstruationsbälte 
 
Fråga 13. Många kvinnor idag lider av endometrios, vad innebär det?  
Svar:   x. Inflammation och kraftig smärta i buken till följd av menstruation. 
 


