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MEDIER SKRIVER GÄRNA om sex eftersom sex säljer. Vad som 
egentligen är sex är inte publicister så noga med, bara det 
är »sexigt«. Unga söta tjejer som berättar om övergrepp 

kan bli en sexig story. Kända kvinnor som berättar om övergrepp kan 
däremot vara knepigare. Risken � nns ju då att även förövaren är känd, 

vilket gör att folk kan lista ut vem han är. Och det allra värsta som 
tycks kunna hända en man är att bli o  entligt uthängd som en av 
de där otäcka typerna, en sån som pucklar på tjejer, våldtar och 

håller på. Men rädslan gäller snarare stämpeln än själva brottet, 
eftersom stämpeln angriper en mans heder. Därför lider män 
så mycket av att se andra män bli stämplade att de utvecklar 
medberoende och agerar möjliggörare genom att förlåta 
alla »enstaka snedsteg«. Medberoendet griper även tag i 
manliga mediechefer med vidhängande herrklubb, och 
snart sprider sig fasan bland mediemännen – tänk om nån 
i hopen av exfruar, älskarinnor, glädje� ickor och gamla 
� ammor skulle få för sig att göra samma sak mot dem! 
Säga metoo och peka med vassa naglar! 

METOO VARADE UNGEFÄR så länge som mediemakten 
tillät, därefter var det dags att återta kontrollen över 
mäns våld mot kvinnor och låta aktörerna själva få sista 
ordet. I samklang med det svenska rättsväsendets syste-
matik i att väcka allmänt åtal mot enskilda kvinnor och 

utdela fällande domar i en rad förtalsmål, har så medierna 
lyhört ändrat tonläge och slår förnumstigt fast att metoo 

tyvärr spårade ur. Så � ck denna hoppfulla historia samma 
för bannade gamla vanliga misogyna slut. Men varje historie-
förfalskning undermineras så småningom av sanningens out-

tröttliga mullvadsarbete. Det är DÄR vi har vår egen berättelse. 
Och den är långt ifrån slut.



UTMÄRKT KULTURTANT

28

innehåll

18
NÄRKONTAKTEN
Det ska fan vara kvinna OCH 

svart OCH ta plats i teverutan. 

OCH dessutom vara uppväxt 

i fucking Borås!
Sidan 18

AVTRYCK
4 Feministen Julie Bindel solidariserade sig med samhällets mest utsatta 

tjejer utan hänsyn till förövarnas ursprung och bakgrund, och vips blev hon 

utnämnd till rasist. 

INZOOMAT
5 Mäns övergrepp fl äckar alltid ner alla som blivit utsatta, men alla utsatta 

fl äckar inte alltid ner förövarna. Vi kollar upp två nertryckta skandaler i två 

länder där medierna av vitt skilda orsaker agerade nyttiga idioter och körde 

över hjälplösa tjejer för att skydda hänsynslösa män som utnyttjade deras 

hjälplöshet. Vissa skandaler tystas ner men glöms ändå aldrig bort medan 

andra som blir uppblåsta snabbt blåser bort. 

GRANSKAT
15 Ett uttalande väckte en storm av vrede som fi ck twitter att koka och 

etablissemanget att rasa. Hennes böcker skulle brännas, hon förtjänade att 

våldtas och snart hade världens mest älskade barnboksförfattare blivit den 

mest hatade. Vad var det som fi ck fantasystjärnan att falla?

NÄRKONTAKTEN
18 Pia Herrera blev hotad, hatad, stalkad, sextrakasserad och misshandlad 

av män. Och skämdes. Det har hon slutat med. Hon tänker inte be om ursäkt 

för att hon fi nns.

VERKLIGHETSCHECKEN
24 På kvinnojouren i Sundsvall är de eniga om att mediebilden av jourkvinnors 

och jourtjejers insatser har blivit betydligt bättre, inte minst efter metoo.

FRITIDSLINJEN
26 Spirituellt och aktuellt från kultursektorn.

UTMÄRKT KULTURTANT
28 Nina Åkestam slog igenom på bred front med romanen »Feministfällan« 

På Instagram ville hon föra diskussionen vidare och fi ck massor av följare. 

Nu har hon loggat ut och stängt kontot. Det som skulle bli en diskussion 

spårade ur i dumt tjafs om bagateller och onödiga konfl ikter som söndrade 

kampen.

ROKSNYTT
30 Gott och blandat om vad som hänt och vad som komma skall.

5

TEMA: BETRÄD EJ SPÅREN!
Sexhandel med småfl ickor är männens 

bizniz. Därför sopas spåren igen och 

ersätts av villospår som leder rätt ner 

i avgrunden, där trasiga tjejer kan 

skrika bäst fan de vill.

Sidan 5–14

5
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SOLIDARITET PÅ SNED

Feministen och författaren Julie Bindel blev refuserad och stämp-

lad som islamofob när hon ville uppmärksamma systematiserade 

övergrepp på fl ickor, som organiserades av muslimska män.

avtryck

Feministen som vägrade 
tiga om vidriga gängövergrepp
Ända sen 2000-talets början har unga tjejer med trassliga hemförhållanden tvingats in i prostitution av organiserade 
sexhandelsligor som opererat i fl era mindre engelska städer. Men eftersom de kriminella gängen mestadels bestått 
av muslimska män med pakistansk bakgrund valde medierna att tona ner saken i rädsla att underblåsa rasistiska 
strömningar. I år har frågan åter blivit aktuell, då regeringen beslöt att inte offentliggöra den utlovade och genom-
gripande rapporten om groomingligorna och deras brottsoffer. Den feministiska författaren och journalisten Julie 
Bindel har länge upprörts över denna ovilja att berätta sanningen, vilket enbart gynnade den rasistiska ultrahögern.
TEXT: LINN ANDERSON | FOTO: FILIA.ORG

J ULIE BINDEL VAR DEN första att skriva om fall där 
stigmatiserade tonårstjejer exploaterades av kriminella 
gäng med pakistansk bakgrund. Men redaktörerna för 

de rikstäckande tidningarna var rädda att bli stämplade som 
rasister, så det skulle dröja åratal innan Julie Bindel � ck sina 
texter publicerade. Nu riktar hon stark kritik mot vänsterlibe-
raler och feminister som valde att tysta ner saken och därmed 
överlät tolkningsföreträdet åt högerextremisterna. 

– Det var precis det jag velat förebygga, förklarar hon. Jag såg ju 
att ultrahögern redan drog rasistiska växlar på groominggängens 
muslimska bakgrund och tog därför upp frågan utifrån en feminis-
tisk synvinkel. Men då beskylldes jag ändå för att sprida islamofobi. 

Hur borde frågan ha hanterats istället?

– Alla feminister borde ha stått upp och visat solidaritet med 
tjejerna utan hänsyn till förövarnas etnicitet och ursprung. Istället 
blev de svikna igen och lämnades åt sitt eget öde med den fega 
ursäkten från både polis och andra myndigheter om att de ville 
motverka rasism och främlings� entlighet. Men det hade ju räckt 
med det enkla klargörandet att majoriteten av alla män som 
utnyttjar barn i sexuella syften är vita och inrikes födda och att 
enda orsaken till att män säljer sex med barn är att det � nns 
pedo� ler som köper det. 

Många hävdar å andra sidan att män från vissa muslimska 

länder betraktar västerländska tonårstjejer som »horor« 

och därför tycker att det är okej att förgripa sig på dem.  

– Den synen är de i så fall inte ensamma om. För den stämmer 
lika väl in på hur våra egna medier och myndigheter värderat 
de här utsatta � ickorna. De tyckte att trasiga tjejer från socialt 
belastade områden var hopplösa fall som hade sig själva att skylla 
för att de rörde sig i riskfyllda miljöer. Det där med att inte vilja 
spela rasismen i händerna var bara en rökridå. 

Vad är då den verkliga anledningen till att främst pakistanska 

män legat bakom fl era uppmärksammade pedofi lringar?

– Det beror på omständigheter och har inget med religion eller 
härkomst att göra, säger Julie Bindel. I de mindre städerna är det 
ofta asiatiska män som håller nattlivet igång med taxikörningar 
och takeaway-barer, och då uppstår tillfällen att utnyttja � ickor 
som är ute sena kvällar. Samma sak gäller inom idrott och fotboll. 
Eller kyrkan. I alla miljöer där det � nns barn och unga � nns det 
också män som ser chansen att förgripa sig på dem. 
Läs mer på sidan 5 
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En demokratisk grundprincip är 
att varje människoliv har lika värde, 
men i verkligheten är det makt, 
social ställning och diverse dolda 
agendor som avgör en människas 
värde. Särskilt tydligt märks det när 
sexbrott ska bedömas. Då värderas 
både den brottsliga handlingen 
och brottsoffrens lidanden helt 
olika beroende på var i samhälls-
hierarkin förövarna och de utsatta 
befi nner sig. Om en framgångsrik 
riskkapitalist och det fattiga budet 
som cyklar hem hans käk har begått 
likvärdiga brott, kommer de inte att 
dömas på likvärdiga grunder. Men 
oavsett hur grova brotten är tycks 
ingen förövare hamna lika långt 
ner på statusstegen som de allra 
mest utsatta brottsoffren – trasiga 
tonårstjejer. Deras liv och lidanden 
sopas under mattan långt innan det 
är dags att sopa bort spåren efter 
männen som bär skulden.

Kvinnotryck har studerat två rätts-
liga och politiska skandaler där två 
vitt skilda kategorier av män syste-
matiskt utnyttjat och förgripit sig 
på minderåriga tjejer. I bägge fallen 
skyddades förövarna av samhällets 
högsta auktoriteter. Och medierna 
valsade lydigt efter.  
TEXT: UNNI DROUGGE | ILLUSTRATION: LISA MEDIN

SAMHÄLLSMAKTEN
och alla »småfnasken« 



6 Kvinnotryck 3-2020

 

ROCHDALESKAMMEN STEG FÖR STEG 

AUGUSTI 2008 En 15-årig tjej arresteras för att hon slagit sönder 

inventarier i en snabbmatsrestaurang. Hon berättar då om hur 

hon utsatts för systematisk människohandel av ett gäng äldre 

män som slog och misshandlade henne och sålde hennes kropp 

till pedofiler i de norra delarna av Storbritannien. I sex timmar 

berättar hon om muggiga rum med madrasser på golvet där hon 

blivit instängd med män som våldtagit henne. 

En vecka senare kallas hon till ett nytt polisförhör där den manlige 

utfrågaren gäspar och ställer upprepade frågor om varför hon 

gång på gång utsätter sig för sådana situationer. 

FOTO: SHUTTERSTOCK

I BBC:s uppmärksammade filmatisering »Three girls« riktades 
ljuset mot tonårstjejernas extrema utsatthet. FOTO: BBC

ROCHDALEDRAMAT BLEV TV-SERIE
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IÖVER 20 ÅR har kriminella nätverk 
i mindre engelska städer tvingat in 
mycket unga tjejer i prostitution, 

den yngsta var bara 11 år. Flickorna kom 
från socialt utsatta miljöer, en del av dem 
var placerade på särskilda boenden. De 
kriminella männen var betydligt äldre, 
ofta familje fäder, som lockade in ton-
årstjejerna i sina bilar och bjöd på sprit 
och droger. Halvt medvetslösa föstes de 
därefter in i sjaskiga rum där � era män 
turades om att våldta dem. Försökte de 
dra sig ur blev de misshandlade och döds-
hotade med knivar och skjutvapen. Tjejer 
som blev gravida � ck ofta underkasta sig 

         DE BRITTISKA
GROOMINGLIGORNA
Vad var det som fi ck polis, medier och myndigheter att 
nonchalera de oräkneliga tonårsfl ickor som forslades runt 
som boskap av kriminella ligor och såldes på köttmarknader 
för pedofi ler?

SLOG LARM FÖR DÖVA ÖRON

Socialarbetaren och visselblåsaren 

Sara Rowbotham varslade om 181 fall 

av människohandel med unga tjejer 

utan att få gehör. Hon uppmanar folk 

att sluta tro att sånt inte händer där de 

själva bor. 

FOTO: NHS HEROES

Eftersom 15-åringen har kunnat redogöra för både namn och 

detaljer kan dock ringledaren och en av de andra gärningsmännen 

spåras och anhållas. De häktas men släpps mot borgen.

JANUARI 2009 Den 15-åriga tjejen tas in till nya förhör, i hennes 

trosor har man säkrat DNA-bevis som leder till en av de misstänkta 

gärningsmännen, Shabir Ahmed. Han hävdar att hon ljuger.

JULI 2009 Utredningsansvarige på CPS (Child Protective Services) 

lägger ner målet och låter männen gå fria. Den utsatta tjejen anses 

inte trovärdig efter de fyra långa förhör som hållits.

MAJ 2010 När fl er liknande fall rapporteras i distriktet, med 

minder åriga tjejer som blivit grovt sexuellt utnyttjade av främst 

äldre män av pakistansk bakgrund, anlitas den erfarna polis-

kommissarien Maggie Oliver som ledare för ett nytt spanings- 

         D
GROO

inzoomat

arbete. Hon tillbringar en stor del av sin tid med de utsatta 

fl ickorna för att vinna deras förtroende och lyckas så småningom 

förmå dem att anmäla männen.

JUNI 2011 Chefsåklagare Nazir Afzal river upp det tidigare beslutet 

att låta de två män som först anhölls gå fria och väcker nu åtal 

mot sammanlagt tio misstänkta.

MAJ 2012 Nio av männen blir fällda i rätten. Shabir Ahmed döms 

för bland annat 30 våldtäkter på en av de utsatta fl ickorna. Han 

pekas ut som gängledare.

Polisen, kommunfullmäktige (motsvarande) och CPS ber offent-

ligt om ursäkt för att männen obehindrat kunnat fortsätta begå 

övergrepp under två år efter att polisen fått kännedom om den 

organiserade människohandeln.



8 Kvinnotryck 3-2020

inzoomat

MARS 2013 Utredningsledaren Maggie Oliver hoppar av i protest 
mot polisens och myndigheternas undermåliga hantering av 
ärendet, som bland annat lett till att en av de grovt utnyttjade 
fl ickorna anklagats för delaktighet i den brottsliga verksamheten.

FEBRUARI 2016 Ringledaren »Daddy« 
Shabir Ahmed protesterar mot utvis-
ningsbeslutet, som han hävdar är ett 

brott mot de mänsk liga rättigheterna. Han menar att fl ickorna 
själva organ iserat sexhandeln.

MAJ 2017 BBC släpper »Three Girls«, en dramadokumentär 
i tre delar som helt baserar sig på Rochdaleskandalen. Vid 
denna tid är det bara två av de nio dömda förövarna som 
sitter kvar i fängelse.

MAJ 2020 Regeringen ändrar efter massiva protester sitt beslut 
att hemlighålla en forskningsrapport med en fullständig genom-
gång av vad som utmärker groominggängen och o� ren de utser. 
Materialet skulle göra det lättare att upptäcka förekomsten av 
organiserad sexhandel och därmed kunna ge bättre skydd åt de 
utsatta. Tidpunkten för o� entliggörandet är dock inte fastställd.
Ingen av gärningsmännen har ännu utvisats trots avslag på 
samtliga överklaganden av utvisningsbesluten. Flera av de unga 

LÄMNADE YRKET I PROTEST
Polisen och visselblåsaren Maggie 
Oliver sa upp sig när slappheten hos 
poliskollegerna ledde till att de fl esta 
förövarna fi ck gå fria.
FOTO: ALAMY

riskfyllda aborter i ligans egen regi, utan 
kontakt med sjukvården.

NÄR POLIS OCH MYNDIGHETER � ck 
känne  dom om vad de unga tjejerna utsattes 
för gjorde de inte mycket åt saken utan 
lät det mesta rinna ut i sanden. En av dem 
som tidigt slog larm om grooming härvan 
i Rochdale var socialarbetaren Sara 
Rowbotham, vars uppdrag var att ingripa 
bums vid varje tecken på övergrepp och 
sexuell exploatering av unga. Men fastän 
hon rapporterade om 181 fall slog alla 
berörda myndigheter dövörat till.

EN ANNAN KVINNA som förde en kamp 
inom polisen för att ge rättvisa åt de ut-
nyttjade � ickorna i Rochdale var Maggie 

Shabir Ahmed, ringledaren i Roch-
dale ligan, skyllde sitt 22-åriga 
fängelsestra�  på »vita lögner« i en 
konspiration mot muslimer. 
FOTO: OFFICIELLT

»VITA LÖGNER«
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Överlevare från sexhandeln  
i Rotherham
Ella Hill (pseudonym), numera utbildad läkare, har gått ut och berättat  

om mardrömmen hon upplevde som tonåring i klorna på en sexhandelsliga. 

Med egna artiklar i dagspressen, på sociala medier och i en rad podd-

intervjuer har hon beskrivit hur hon gick till polisen fem gånger och bad 

om hjälp, bland annat efter ett mordförsök då hon lades in på sjukhus. 

Ändå rörde polisen inte ett finger. Hon har tagit avstånd från rasism men 

velat utvidga den gängse definitionen och menar att hon som vit ung tjej 

utsattes för rasistiska hatbrott, vilket hon exemplifierar med förövarnas  

anspelning på hennes hudfärg genom att bland annat kalla henne »billigt 

vitt kött« och tvinga henne gå ner på knä och slicka deras fotsulor. Hennes 

uttalanden i denna fråga har väckt mycket ont blod hos en del vänsteraktiva 

antirasister, som menar att hela hon är en bluff, iscensatt av högerfascister. 
FOTO: GBARKZ/UNSPLASH

Oliver, polisinspektören som kallades in 
för att utreda pedo�lhärvan men senare 
blev så uppgiven att hon hoppade av. 

– När jag övertalat de utsatta �ickorna 
att anmäla brotten och vi fått in tillräck-
liga bevis trodde jag att kollegorna skulle 
känna sig lättade och glada, men istället 
blev det rena begravningsstämningen,  
berättar Maggie Oliver, som 2019 gav ut 
en bok om skandalen. I den citerar hon 
vad en äldre medarbetare sa till henne: 
»Låt oss vara ärliga … Vad kommer 
samhället att ha för nytta av de här små-
tjejerna? Det hade varit bättre att dränka 
dem när de var nyfödda.«

MYCKET TALAR FÖR att dessa brutalt 
uppriktiga ord är det verkliga skälet till 
att de trasiga tjejerna kastades åt varg-
arna. Detta svek från samhället har sen 
dess legat kvar som en svidande skam i 
nationens hjärta. Trots försöken att lägga 
locket på har det dåliga samvetet blossat 
upp på nytt och utlöst en aggressiv och 
infekterad debatt. Så sent som i år blev 
skandalen åter aktuell. Och det lär den bli 
igen. Tills alla sår blir luftade och får läka.

         Det hade varit 
bättre att dränka dem 
när de var nyfödda.
ÄLDRE POLISMAN OM FLICKORNA SOM SÅLDES  
TILL PEDOFILER

ISLAMOFOBI – ETT TVEEGGAT SVÄRD
Den officiella förklaringen till att flera av pedofilhärvorna  
i norra England bemöttes med tystnad i medierna och und-
fallenhet hos myndigheterna uppges ha varit en rädsla att 
elda på islamofobiska strömningar. Gängen som organise-
rade sexhandeln bestod nämligen mestadels av muslimska 
män med pakistanskt ursprung.

Detta kom dock att utnyttjas såväl av 
förövarna själva som av islamofobiska 
uppviglare. Tommy Robinson, höger-
extrem aktivist, lyfte fram groomings-
kandalerna för att hetsa mot muslimer. 

Läs mer om detta på s. 4.

FOTO: SHAYAN BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN 

DOORN/WIKIPEDIA

utsatta kvinnorna har reagerat med skräck när de sett sina för-

övare röra sig fritt i hemstaden. En av dem berättade att hon blev 

så rädd att hon kissade på sig. 
FOTO: NEEDPIX
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VALÅRET 1976
■■ Justitieminister Lennart Geijer presenterar en ny sexualbrotts-

utredning som bland annat föreslår att åldersgränsen för sexuellt 

umgänge med barn ska sänkas från 15 till 14 år.

■■ En 16-årig tjej på Eknäs ungdomshem flippar ut och slår sönder 

dagrummet för att ingen lyssnar på det hon vill berätta.

■■ En Säpospaning snubblar över prostitutionstrafik i miljöer knutna 

till utländsk underrättelseverksamhet och polisen tar upp spåret 

som leder till gripandet av en 46-årig kvinna vid namn Doris 

Hopp, den så kallade bordellmamman.

■■ Vid en husrannsakan i Hopps våning på Birger Jarlsgatan beslag-

tas mängder av tacksamhetsgåvor, värda en förmögenhet. Det 

står klart att hennes koppleriverksamhet vänt sig till män med 

tjocka plånböcker. 

■■ Chefsåklagare Erik Östberg sjukskriver sig samma dag som 

Doris Hopp grips, men beordrar utredarna att anonymisera 

sexköparna och bara namnge de prostituerade kvinnorna, vilket 

strider mot rådande praxis. Han vill även utesluta allt material 

från telefonavlyssningen och övriga uppgifter som kvinnorna 

tar upp vid sidan av de formella förhören. 

■■ Under utredningen framgår det att en stor del av Doris Hopps 

kundunderlag utgörs av män med viktiga befattningar inom 

politik, statsförvaltning och näringsliv. En av dem som nämns är 

just chefsåklagare Östberg. En annan är justitieminister Geijer.

■■ När Doris Hopp begärs häktad dyker Lennart Geijers informations-

sekreterare Ebbe Carlsson upp och säger åt polisintendenten 

som har hand om målet: »Du, det där ärendet som ni började 

med i morse, det är inget stort, det ska ni inte hålla på med.«

■■ Ove Sjöstrand, en av utredarna, får uppgifter om att även 

minder åriga flickor ingick i Doris Hopps call girl-förmedling och 

att den yngsta bara var 14 när hon blev värvad tillsammans med 

sin jämngamla kusin, båda placerade på flickhem. Sjöstrand 

söker upp tjejerna. Den ena av dem är Eva Bengtsson som 

flyttades till behandlingshemmet Ektorp efter att det kommit 

fram till personalen på det tidigare boendet vad det var som 

BORDELLSKANDALEN BIT FÖR BIT
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bekostat tjejernas dyra kläder och prylar. För polisen berättar 

Eva Bengtsson det som ingen tidigare riktigt trott på – om 

mutorna, spriten och knarket och de kända männen i de fl otta 

miljöerna som kåtat upp sig på hennes 14-åriga kropp, mer lik 

en 12-årings. Kusinen lämnar ett samstämmigt vittnesmål. 

■ Ove Sjöstrand blir skuggad av en Säpobil och får ett anonymt 

hot riktat mot sin familj, men står fast vid att utnyttjandet av 

minderåriga måste tas upp i hovrätten, där fallet ska prövas på 

nytt. Det slutar med ett magplask. Doris Hopp förklarar sig nöjd 

med tingsrättens beslut under hovrättsförhandlingarna, som 

därmed avslutas. Bara tre av de 70 män som köpt sex av tonårs-

tjejerna hade blivit hörda.

■ Då det framkommer att justitieministern köpt sex av kvinnor i 

Doris Hopps stall som enligt Säpo har samröre med män i nära 

förbindelse med den polska underrättelsetjänsten, vilken i sin 

tur är kopplad till spionorganisationen KGB, bedömer rikspolis-

chefen Carl Persson att Geijer utgör en säkerhetsrisk. Rikspolis-

chefen vänder sig därför till statsminister Olof Palme och över -

räcker tre PM med utdrag ur polisförhören. Det sker i augusti, bara 

veckor före riksdagsvalet. Istället för att arkivera handlingarna 

låser Palme in dem i ett kassaskåp och yttrar inget om saken.

■ Socialdemokraterna förlorar valet, och Palme vidarebefordrar 

Carl Perssons PM till nye statsministern Thorbjörn Fälldin, som 

fortsätter hålla handlingarna inlåsta.

1977
■ Peter Bratt, journalisten som fi ck fängelsestraff för att ha grävt 

fram IB-affären, sitter nu på Dagens Nyheter och får ett tips om 

en hemlig promemoria med skandalöst innehåll. Han ringer Leif 

GW Persson som arbetar åt rikspolischefen och får då saken 

bekräftad.

■ Den 18 november slår DN:s nyhetsbomb ner, där det står om 

Lennart Geijers prostitutionskontakter som enligt rikspolischefen 

gjort honom till en säkerhetsrisk.

DEANNE RAUSCHER – DYNGMOCKARE I SNUSKETS FOTSPÅR

Deanne Rauscher, socialarbetaren som sadlade om till grävreporter, väckte nytt liv i 

bordellskandalen med boken »Makten, männen, mörkläggningen«. Därefter tog hon 

tag i vår nuvarande kung och hans ljusskygga aktiviteter och kontakter i »Carl XVI 

Gustaf – den motvillige monarken«. Hennes granskningar har lett till svåra prövningar 

för både henne och medförfattarna i form av allvarliga hot, sabotage och ett aktivt 

undergrävande av framtida försörjningsmöjligheter. 

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

Mitt under valåret 1976 avslöjades en eskortverksamhet 
där det visade sig att stamkunderna var män ur samhällets 
absoluta toppskikt. Det blev upprinnelsen till bordellhärvan, 
den smutsigaste politiska skandalen i Sveriges moderna 
historia, då männen som styrde landet kalasade på småtjejer 
och kom undan med en springnota.

         DEN SVENSKA
BORDELLSKANDALEN

BORDELLHÄRVAN, senare kallad 
Geijera  ären, var länge männens 
berättelse. Huvudpersonerna var 

män som missbrukade sin makt för att 
rädda sin prestige och andra män som 
ville avslöja dem för att vinna prestige. 
Därför har alla försök att närma sig san-
ningen varit riskfyllda. Detta stod klart 
för socialarbetaren Deanne Rauscher när 
hon tillsammans med två erfarna murvlar 
drygt 20 år efter skandalens första chock-
våg ville höra den del av historien som 
ännu inte berättats – berättelsen om hur 
det kändes för tonårstjejer att serveras 
som lammkött åt dreglande gubbar i 
samhällets maktelit. Genast � ck hon veta 
att hon olovandes beträdde ett manligt 
territorium. 

– När jag började researcharbetet 2001 
betraktade de manliga grävreportrarna 

         
inzoomat
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Leif GW Persson var läckan som ledde till det stora ståhejet kring justitieministerns 

sexuella kontakter med kvinnor i prostitution. Senare gjorde GW Persson en kovändning 

och påstod sig vara säker på att ingen av de övriga namngivna politikerna varit inblan-

dade i bordellskandalen trots alla vittnesmål om motsatsen, inte minst från kvinnorna 

som politikertopparna ska ha köpt sex av.  FOTO: SVT ARKIV

mig med misstro, berättar hon. Hur 
kunde jag, som kom från socialsvängen 
och var en kvinna på 50 plus komma där 
och inbilla mig att jag behärskade deras 
yrke? Men jag hade nytta av mina tidigare 
yrkeskunskaper där jag lärt mig att lyssna 
och bygga upp förtroendefulla kontakter. 
Kvinnorna som varit call girls åt maktens 
män hade av förklarliga skäl svårt att 
prata om sitt för�utna, några hade gjort 
lysande karriärer och uppnått respektabla 
positioner medan de yngsta som utnyttjades 

fortfarande mådde dåligt av att gång på 
gång ha blivit svikna.

Varför dröjde det så länge innan deras 

röster fick höras?

– För att de stod närmast sanningen, och 
det var ju sanningen som skulle stoppas. 
Det var starka krafter som samarbetade 
för att hindra att namnen på de uppsatta 
männen läckte ut. Män skyddar varandra, 
inte minst för att väldigt många haft 
�ngrarna i samma syltburk, och det sker i 
maskopi med redaktionerna. Därför blir det 
svårt att nå ut via de traditionella kana-
lerna. Vi �ck till exempel nobben från alla 
de stora bokförlagen när vi presenterade 
vår granskning. De skyllde på att de var 
rädda att bli stämda. Den som vågade ge 
ut boken var en oberoende förläggare som 
drev ett mindre förlag.

I FÖRORDET TILL »Bordellhärvan« nämns 
�era hot och varningar som riktades mot 
författarna under arbetets gång. »Det ni 
nu gör är farligt«, sa polismannen som 

skötte utredningen. En annan utredare 
som teamet talat med befarade att bli 
sinnessjukförklarad, precis som en kol-
lega tidigare blivit, vilket också skedde. 
En norsk Säpoagent gav dem rådet att 
aldrig gå för nära tunnelbanespåren. Eva 
Bengtsson, som varit en sent utvecklad 
14-åring när hennes kropp bjöds ut åt 
dreglande makthavare, blev uppringd tre 

på natten efter att ha låtit sig intervjuas för 
boken. En kultiverad mansröst uttryckte 
hot mot hennes barn och hon �ck �y ur 
lägenheten. En rad andra obehagliga och 
bisarra händelser inträ ade också medan 
boken skrevs. 

 

■■ Den 20 november 

slår Olof Palmes 

»dementimaskin« till 

och dödar nyheten 

med ett iskallt och 

konsekvent förnekan-

de. DN gör presshis-

toriens största pudel 

och tar tillbaka rubb 

och stubb, Peter Bratt 

krälar i stoftet och 

ber om ursäkt och 

det hela slutar med en förlikning där Lennart Geijer godtar ett 

årligt stipendium från DN som ska gå till grävande journalistik. 

Av en händelse (!) väljs Ebbe Carlsson, Geijers högra hand, in i 

stipendiekommittén. 

1978 

■■ Reportrar på SVT:s samhällsprogram Studio S intervjuar flera av 

kvinnorna som varit inblandade i prostitutionshärvan och under 

sändning slås det fast att flera statsråd står namngivna på Doris 

Hopps kundlista. Detta föranleder riksdagskvinnan Gunilla André 

(C) att kräva ett offentliggörande av de politiker som finns med 

på listan eftersom väljarna har rätt att få veta om en politiker 

ser kvinnor som handelsvaror. Men när statsminister Fälldin 

kliver upp i talarstolen och förkunnar de häpnadsväckande för-

svarsorden om att det avgörande beviset för att listan är falsk 

är att hans eget namn finns med – då blir det tyst om den saken!

2004 
■■ En bok med den talande titeln »Makten, männen och mörk-

läggningen« kommer ut med nya och välgrundade detaljer om 

GW - VILLE TÄCKA SIN EGEN LÄCKA

         »Sverige skulle 
rasat samman som ett 
korthus om sanningen 
kommit fram.«
KARL-HUGO JANSSON, KOMMISSARIE PÅ SÄPO.

En piprökande fårabonde kan ju inte 
vara torsk – det räckte som »bevis«  
för att allt var lögn. FOTO: WIKIPEDIA

FÄLLDINS FANTASTISKA TES
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bland annat Thorbjörn Fälldins frekventa sexköp av minderåriga, 

vilket väcker stor uppståndelse.

2007
■■ Eva Bengtsson och hennes kusin begär skadestånd från staten 

på en miljon kronor vardera, men får avslag i februari året därpå.

2012
■■ Dramafilmen »Call girl« av Mikael Marcimain har premiär. Filmen 

är till stora delar baserad på boken om bordellskandalen och 

låter de utnyttjade småtjejerna stå i fokus. I en scen visas hur 

en man som bär tydliga likheter med Olof Palme förgriper sig 

på en tonårsflicka, vilket vållar stort rabalder och slutar med att 

scenen klipps bort. 

■■ En utarbetad och reviderad pocketutgåva av »Makten, männen 

och mörkläggningen« ges ut.

2020
■■ TV4 sänder en dokumentärserie med Leif GW Persson, som 

återger skandalen från sin egen personliga, manliga horisont.

Med tanke på de enorma resurser som 

mobiliserats för att sopa igen spåren 

efter männens svinerier – varför slutar 

de då inte upp med svinerierna? 

– Det är väl just det som gör att de kan 
fortsätta – genom att visa hur hårt stra et 
blir för den som försöker dra brallorna 
av män med makt. Ove Sjöstrand, som 
utredde bordellhärvan, gick emot sina 
chefer och ville gå till botten med att även 
minderåriga tjejer utnyttjades av landets 
makthavare. Men det kostade honom en 
�n och trygg karriär. 

Är hela byken tvättad nu, eller finns det 

fler skamfläckar? Kommer vi nånsin få 

veta?

– Mer �nns det, svarar Deanne Rauscher, 
det svåra är att bevisa det som städats 
bort, när det knappt går att bevisa att 
bevisen har städats bort. Många källor har 
hört av sig i efterhand med bestickande 
information. Det är inget jag kan använda 
idag, men jag har sparat allt material. Sen 
är det ju en skandal i sig att kvinnorna 
som var indragna i prostitutionshärvan 
fortfarande inte fått en ursäkt, varken från 
det politiska etablissemanget, medierna 
eller andra tunga samhällsinstanser som 
vände dem ryggen. Och de högt upp-
satta politikerna som var inblandade i 
skandalen och ännu är vid liv fortsätter 
förneka sin inblandning, avslutar Deanne 
Rauscher.

Överlevare från bordellhärvan
»Allting har hela tiden handlat om snuskgubbarnas liv. Att deras liv inte ska 

fläckas ner. Att deras liv skulle bli förstörda om det kom ut att de utnyttjat 

minderåriga. Men mitt liv då? De andra utnyttjades liv? Vi har hela tiden tystats 

ner.« Eva Bengtsson om män med makt som köpte hennes 14-åriga kropp.
(FEMINISTISKT PERSPEKTIV 2013-05-10) 

FOTO: JONAS EKSTRÖMER / TT

Efter premiären klipptes filmen om för att skydda Olof 
Palme. FOTO: JUKKA MALE

CALL GIRL – FILMEN SOM BRÄNDES
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2 Pedofil med rätt att filma
Den franske filmregissö-
ren, verksam i Hollywood, 
hookade upp med en 15-årig 
tjej och gjorde henne gravid. 
Själv var han 32 och arbetade 
med filmen »Léon«, med 
12-åriga Natalie Portman i 
en starkt erotiserad roll där 
hon skulle föreställa kåt på 

den mycket äldre manlige huvudpersonen. Luc Bessons pedofila 
böjelser blev allmänt kända, men han kunde inte lagföras för 
våldtäkt i USA, då han lydde under fransk lag, där åldersgränsen 
för samtycke är 15. Inget av detta har hindrat regissören från 
fortsatta framgångar.
FOTO: GAGE SKIDMORE/FLICKR 

3 Rappare med rätt att våldta
Chris Brown är inte bara en hyllad rappstjärna, han är också 
duktig på att utöva våld mot kvinnor, inte minst mot dåvarande 
flickvännen och artisten Rihanna, vilket han dömdes för 2009. 
Sen dess har meritlistan i hans våldskarriär ständigt fyllts på. 
Så sent som 2019 anhölls han i Paris för våldtäkt av en 24-årig 
kvinna. Men sånt verkar 
hans publik strunta i.  
Under tiden har han där-
för kunnat göra musik, 
åka på världsturnéer och 
samarbeta med bran-
schens hetaste namn.
NYHETSPUFF, THE GUARDIAN

6 Sexövergrepp? Fake news!
Hanna Wigh, riksdagsledamot för SD trädde fram 2017 och 
berättade om partikamraten Linus Bylunds sexövergrepp. 
Tidigare hade Bylund stöttat kvinnor som pekat ut män i partiet 
för sexuella kränkningar. Dock inte när han själv uppgavs vara 
förövare, vilket han nekade till i polisens förundersökning som 
i brist på bevis lades 
ner. År 2020 är Linus 
Bylund ledamot i för-
valtningsstiftelsen för 
SVT, UR och SR och 
vill införa stra� mot 
fake news.
FOTO: SVT

5 Kungliga nöjen  
med flickor till ka�et
I boken »Carl XVI Gustaf – den mot villige 
monarken« (2010) avslöjar de  
tre författarna Deanne Rauscher,  
Thomas Sjöberg och Tove Meyer gra-
verande inslag i kungens privata nöjen. 
Bland annat redovisas samröre med tungt 
kriminella, drogpartyn, vänsterprassel och inhyrda »glädje-
flickor«. Boken rev upp en mediestorm utan like och dominerade 
nyhetsflödet under lång tid. I DN (2010-12-04) skrev Lena 
Andersson: »Det är orimligt att allt nu bara fortsätter som 
vanligt.« Men redan samma dag som boken kom ut hade hans 
majestät deklarerat vad som gällde inför det månghövdade 
pressuppbådet: » … vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör  
i era tidningar. Och ser framåt i stället.«
Och så blev det.
 FOTO: BENGT NYMAN/WIKIPEDIA

SEX SKANDALER  
4 Lite porrklubbande 
gör ingen skada
TCO-ordföranden Björn Rosengren toppade 
en blöt festnatt 1991 med att bjuda sitt säll-
skap på porrklubbsbesök. Den skyhöga  
notan betalades med förbundets konto kort, 
liksom limousinservicen han ofta unnade 

sig nattetid. Tre år senare briserade skandalen och fackpampen 
fick avgå, men den förlusten kompenserades mer än väl av en 
fortsatt lyckosam karriär som bland annat landshövding, minister 
på flera poster och toppositioner inom näringslivet som gjort 
honom stenrik. 
FOTO: FRANKIE FOUGANTHIN/WIKIPEDIA

1 Det var dumt,  
sa Grant
Hugh Grants image som  
charmig tönt kom på skam 1995 då 
han ha�ades av polisen mitt under 
en avsugning han betalat en kvinna 
för att ge honom. Men när han sa 
att det var dumt gjort i Jay Lenos 
populära teveshow blev han en ännu 
charmigare tönt.
FOTO: WIKIPEDIA

SOM BLÅSTE 
BORT6
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D EN 6 JUNI I ÅR delade JK Rowling en artikel som 
publicerats i Devex, en medieplattform för global 
utveckling. Rubriken löd: »Att skapa en mer jämlik 
post-covid-19-värld för personer som menstruerar«. 

Syftet med artikeln var att trygga tillgången till mensskydd och 
hygienutrymmen i områden där pandemin orsakat brist på dessa 

JK Rowling drev med en formulering och hamnade i ett världsomfattande drev. Vilka krafter var det egentligen  
Harry Potter-författarinnan utmanade? Kvinnotryck har försökt titta in i den blodfyllda debattens vinklingar och vrår. 
REDAKTIONELL BEARBETNING: UNNIE DROUGGE | FOTO: ZDJECIA

förnödenheter vilket betraktades som en hälsorisk för �ickor, 
kvinnor och icke-binära som menstruerar, därav ordalydelsen i 
rubriken. Det var detta ordval JK Rowling reagerade på med en 
sarkastisk kommentar om vad hon uppfattade som en språklig 
utplåning av kvinnokönet. I en twittertråd förtydligade hon att 
om biologiskt kön inte �nns, så �nns varken homosexualitet eller 

granskat

 

JK Rowling och  
det blodiga ordkriget
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kvinnors levda verklighet, men att hon respekterar alla trans-
personers rätt att leva på sätt som känns autentiska för dem.

Men på twitter kokade raseriet efter Rowlings uttalande, och 
hon blev kallad »transfobisk � tta« och »TERFsubba«, som borde 
kvävas av »icke-binär kuk« eller helt enkelt bara dödas. (»TERF« 
står för »transexkluderande radikalfeminist«). Bokbål av Harry 
Potter-böcker utlystes här och var på sociala forum. Även på forum 
för hängivna fans luftades en suck av besvikelse, som snabbt genljöd 
i massmedier världen över. 

Munroe Bergdorf, modell och tidigare rådgivare åt Labour-
partiet, kommenterade på twitter: »Den här sekten bestående av 
transfobiska vita kvinnor är bara en annan falang av vit makt«.

I The Independent gjorde Amrou Al-Kadhi gällande att Rowling 
hade försökt dra fokus från Black Lives Matter-rörelsen när hon 
»i stället använde sin enorma twitterplattform till att diskutera 
bruk av könsneutrala termer«. I Vanity Fair frågade sig Grace 
Robertson hur Rowling kunde ta upp frågor om kvinnokroppar 
»under en global pandemi«.

DET HÄR ÄR DOCK inte första gången fantasydrottningen fått 
en TERF-stämpel med anledning av sina uttalanden. I december 
förra året tillkännagav hon på twitter att hon stod upp för skatte-
experten Maya Forstater, som blivit avskedad för att hon kriti serat 
Financial Times lista över Storbritanniens 100 främsta kvinnliga 
företagschefer, där en manlig bankchef (Philip Bunce) � ck vara 
med för att han ibland klär sig som kvinna. 

Som svar på Rowlings tweets skrev Daniel Radcli  e »Trans-
kvinnor är kvinnor« på den amerikanska organisationen The 
Trevor Projects blogg. Emma Watson tog avstånd från Rowling 
genom att twittra: »Transpersoner är det de säger att de är«. 

DEN 10 JUNI publicerade JK Rowling en essä på sin hemsida där 
hon förklarade sina åsikter om biologiskt kön och könsidentitet
närmre. Hon berättade att hon själv hade känt sig väldigt obekväm 
i kvinnorollen i tonåren och därför var bekymrad över den lavin-
artade ökningen av tonårs� ickor som behandlas med hormon-
blockerare. Hon avslöjade att hon hade utsatts för hustrumiss-
handel samt sexuella övergrepp och att hon med den bakgrunden 
alltför väl förstod vikten av könssegregerade utrymmen. 

Samma kväll twittrade brittiska Body Shop ett foto av en 
tygkasse prydd med hashtaggen #DropthePword (P för »period«, 
det vill säga mens) och kommenterade »Hallå @jk_rowling här 
är något vi gjorde tidigare, vi tänkte att du kanske vill ha en! Vi 
har även lagt i en vegansk badbomb och ett exemplar av »Trans 
Rights« av @paisleycurrah som du kan läsa i badet!«

På den brittiska nyhetssidan 
Pink News publicerades 40 för-
dömande artiklar om Rowling 
under loppet av en vecka. 

DEN 12 JUNI löd The Suns
löpsedel »Jag ör� lade JK och 
jag ångrar mig inte«. I en stor 
intervju � ck Rowlings ex-make 
beklaga sig över att ex-hustrun 
hade provocerat honom till att 
förlora självbehärskningen och 
ge henne en lavett. När en man 
är villig att erkänna en ör� l 
brukar han som bekant vara skyldig till betydligt mer.

Lloyd Russell-Moyle, Labours skuggminister för miljöfrågor, 
skrev i Tribune att Rowling hade utnyttjat »sitt eget sexuella över-
grepp för att rättfärdiga diskriminering mot en grupp som inte 
var ansvariga för det.«

granskat

Daniel Radcliffe och Emma Watson tog offentligt avstånd från för-
fattaren som skapat deras huvudroller i succéfi lmerna om Harry Potter. 
Båda två ansåg att transpersoner är vad de säger att de är. 
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Lloyd Russel-Moyle, parlaments-
ledamot och tidigare miljöminister, 
tyckte att hustrumisshandeln Rowling 
berättat om bara användes som slag-
trä mot en utsatt minoritet.
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OGILTIG MISSHANDEL

J.K. VIT MAKT 

Munroe Bergdorf, trans-
modell och aktivist som 
varit rådgivare åt brittiska 
Labour, beskrev JK Rowling 
som en vit makt-person.
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Amrou Al-Kahdi, brittisk-
irakisk dragartist och queer-
profi l, tyckte att JK Rowling 
stal fokus från Black Lives 
Matter-rörelsen.

STAL FOKUS
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         Rowlings nya roman blev  
brutalt sågad och stämplades som 
transfobisk, samtidigt som hashtagen 
#RIPJKRowling fick viral spridning.

SVENSK DAGSPRESS HAR ÖVERLAG tagit avstånd från Rowling 
och hennes utsagor. I Aftonbladet beskrev Petter J Larsson 
Rowling som »transvärldens Voldemort«, på DN:s ledarsida 
avfärdade Isobel Hadley-Kamptz Rowlings uppfattning som 
reserverad för »vissa ofta äldre feminister« och Arbetets Myra 
Åhbeck Öhrman läxade upp Margot Wallström för att hon för-
svarat Rowlings rätt att yttra sig utan att hon (Wallström) varit 
påläst i ämnet. 

ROWLING HAR DOCK INTE stått ensam i stridens hetta, men 
stödet har kommit från vitt skilda håll. Både Storbritanniens 
kommunistparti och högertidskriften The Spectator har uttryckt 
gillande. Många lesbiska har slutit upp kring Rowling, liksom �era 
kända transsexuella personer. »J.K. Rowling min älskade, jag 
sänder dig kärlek och pussar från Israel,« skrev den transsexuella 
Eurovisionvinnaren Dana International på sitt Instagramkonto 
kort efter att Rowling hade publicerat sin essä. »Ibland går 
gemenskapen ut i helt onödiga krig med personer som är helt och 
hållet på vår sida.« 

På sin blogg tog Debbie Hayton, fysiklärare och transdebat-
tör, ställning för Rowling och skrev »denna hets mot kvinnor 
måste sluta.« Som inlägg i ämnet twittrade transporrstjärnan 
Jake »Buck Angel« Miller: »Jag är och kommer alltid att vara 
en biologisk hona. Vore jag inte en biologisk hona vore jag inte 
transsexuell.« 

DEN BENSININDRÄNKTA TRASA som JK Rowling kastade in i 
en redan uppeldad debatt i början av sommaren har sen dess 
fortsatt �amma upp. Den 28 augusti meddelade författarinnan 
att hon återlämnade utmärkelsen hon mottog i �ol från Robert F 
Kennedy Human Rights organisation, som tidigare hedrat bland 
andra Barack Obama och Desmund Tutu. Anledningen var att 
stiftelsens ordförande Kerry Kennedy i hårda ordalag fördömt 
Rowlings yttranden. Vid samma tid �ck en ung kvinna som arbetade 
på en litterär agentur i New York sparken efter att ha backat 
den världsberömda författarinnan på twitter med hashtaggen 
#IStandWithJKRowling.

DEN KÄNDE SKÅDESPELAREN Chaz Bono, även känd som pop-
ikonen Chers transsexuelle son, gick för första gången ut och  
berättade hur svårt det kändes när hans favoritförfattare som 
skrivit så bra om att vara förtryckt plötsligt själv blev en förtryck-
are. Bono hade varit ett så inbitet Harry Potter-fan att han tatu-
erat in Hogwart-motiv på benet. Även skådespelerskan Cynthia 
Nixon, vars son är trans, berättade för the Independent om hur 
ledsen sonen blivit av Rowlings utsagor.

I MITTEN AV SEPTEMBER kom JK Rowlings nya roman »Troubled 
Blood« ut, om en seriemördare utklädd till kvinna. Boken blev 
brutalt sågad i ett �ertal tongivande tidningar och stämplades 
som transfobisk. Samtidigt dök hashtagen #RIPJKRowling upp 
och �ck genast viral spridning.

Jämsides med Rowlings nya boksläpp publicerade Google, 
Disney, Microsoft, Unilever samt en lång rad andra världsledande 
multijättar ett öppet brev till Boris Johnson inför den planerade 
lagändringen om juridiskt kön. Uppmaningen till premiärminis-
tern var att klubba igenom förslaget som ger varje individ rätt att 
ändra sitt juridiska kön utan medicinsk utredning. I motståndar-
lägret åter�nns bland andra – JK Rowling.

Några av de transsexuella som stod upp för Rowling var  
transpornografen Jake »Buck Angel« Miller (till vänster) och 
Eurovisionvinnaren Dana International (till höger).
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INTE ALLA TRANSSEXUELLA ...

»Margot Wallströms kommentar,  
»De försökte elda upp J K Rowling 
som häxa och fick i stället en uppeldad 
kvinna«, gav ytterligare bränsle åt 
den uppeldade debatten.
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Bara drygt ett halvår efter att Rowling mottagit Kennedys 
prestigefyllda pris till personer som befrämjat de mänskliga 
rättigheterna fick hon återlämna hedersutmärkelsen, då hon 
ansågs ha diskvalificerat sig som människorättskämpe.
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närkontakt

PIA HERRERA OCH JAG har 
mycket att prata om. Förutom 
den gemensamma erfarenheten 
av att vara SVT-anställd har vi 

också båda växt upp i Borås. 
– Att vara � nne var det värsta man 

kunde vara i Borås på 80-talet, säger hon. 
Och jag var både � nne och blatte! Förstår 
du att jag hamnade längst ner på skalan?

Pia Herrera blir allvarlig och stram på 
rösten, tystnar en sekund och frågar sedan:

– Gissa var jag bodde?
En aning illa till mods gissar jag på 

Hässleholmen eller Boda. Det var nämli-
gen där låginkomsttagare och invandrare 
bodde, områden jag själv bara besökt ett 
par gånger i mitt liv. Som vit medelklass 
bodde vi i bostadsrätt i centrala Borås, 
i områden som kallas Villastaden och 
Lugnet. Skillnaderna mellan mig och Pia 
blir med ens tydliga, trots beröringspunk-
terna. Vi är ungefär jämngamla, vi växte 
båda upp med bara våra mammor, har 
utländsk bakgrund, var duktiga i skolan 
och � ck ofta beröm för att vi var bra på att 
skriva, blev journalister och jobbade till 

Mig äger ingen!
Pia Herrera är den folkkära programledaren på SVT som med ett naturligt lugn och stor närvaro leder ett 
program för 100000-tals tevetittare varje vecka. Men bakom den leende fasaden fi nns en pyrande ilska. 
Pia är arg, ja rasande. För att det saknas svarta kvinnliga förebilder i rutan, för att män jävlas och tycker 
att hon »brer ut sig« och för att hon aldrig fått känna sig riktigt svensk. Här samtalar hon med sin före 
detta kollega på SVT, Colette van Luik. 
TEXT: COLETTE VAN LUIK | FOTO: SEVERUS TENENBAUM

PIA HERRERA
Ålder: 50 år.

Gör: Journalist och program-

ledare på SVT:s »Go´kväll«.

Bor: Stockholm.

Vill: Jag vill ge och få mycket 

kärlek. Att älska och bli älskad ger 

mycket energi, det är fantastiskt. 

Feministisk förebild: Cissi Wallin. 

»Jag gillar henne, men oavsett 

om man gör det eller inte, gör 

hon ett hästarbete för alla oss 

kvinnor.«

Motto: Mormor sa alltid »Det 

fi nns inga köp jag ångrar, jag 

ångrar bara dem jag inte gjorde«. 

Jag har gjort en egen tolkning 

och bytt ut köp mot handlingar. 

Jag vill prova och uppleva nya 

saker hela tiden. Jag hatar kon-

ventioner, älskar att vara rebell. 

Jag försökte rannsaka mig själv, vad hade 
jag gjort för att männen skulle bete sig som svin? 
Men det kom alltid som en överraskning, för det 
var aldrig några inviter från min sida. Tvärtom! 

och med ihop under några år på SVT… 
Men Pia ser sig inte som svensk, trots att 
hon, liksom jag, är född i det här landet. 

– Nej, jag känner mig inte svensk, för 
jag har inte fått privilegiet att vara det. 
Visst, till nationaliteten är jag det, men det 
är också allt. Jag har tydligt fått berättat 
för mig att jag inte passar in, att jag är 
annorlunda och inte hör hemma här. 

PIAS MAMMA KOM från Finland och hennes 
pappa är från Kuba. Mamman bodde i 
Sverige och Pia föddes i Lund. Efter tio år 
� yttade hon och mamman till det förhat-
liga Borås. Hade hon inte fått bo ett antal 
år i Lund, vet hon inte vad som skulle ha 
hänt, säger hon.

Efter att ha provat på en mängd olika 
yrken, bestämde sig Pia Herrera när hon 
var 30 för att bli journalist och blev anta-
gen till den eftertraktade journalistutbild-
ningen på Södertörns högskola. 

– En del var uppriktigt förvånade över 
att jag kom in på en så populär utbildning. 
Jag är ju både kvinna och svart, och på den 
tiden dessutom en utetjej, som klubbade 
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mycket och så … Inte kunde väl en sån 
person vara intelligent?

Men de som ifrågasatt Pia Herrera blev 
nog tysta när hon redan under utbild-
ningen rekryterades till SVT och började 
jobba direkt efteråt.

Och plötsligt var du reporter och 

programledare på de lokala nyheterna 

i Stockholm och på Rapport.

– Jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli 
programledare på teve, man sa att mitt 
utseende begränsade mig. Det fanns inte 
på kartan att en svart kvinna skulle synas 
i rutan, vi hade inga svarta förebilder i 
Sverige på den tiden. 

EFTER ATT DET BLEV vikariestopp på SVT
gjorde Pia Herrera en sväng på TV4 och 
blev uppskattad programledare för bland 

annat Söndagsmorgon innan SVT erbjöd 
henne ett nytt vikariat som programledare 
och redaktör för A-ekonomi. Åratal senare 
blev hon lovad fast tjänst och gick på 
föräldraledighet. 

Jag tyckte det verkade gå så bra för dig 

då, men 2012 började du plötsligt arbeta 

som pressekreterare på Skatteverket 

och sedan som webb-tv-redaktör på 

Regeringskansliet. Hade du tröttnat på 

journalistiken?

– Nej, inte alls. Men under min mamma-
ledighet ändrades reglerna, så löftet om 
fast anställning sprack. Ville jag fortsätta 
jobba för SVT � ck jag höra av mig till det 
bemanningsföretag som numera skötte 
alla vikarier. Jag fattade ingenting, det 
var så ovärdigt och förnedrande att bli 
behandlad som en stand-by med dålig lön. 
Dessutom � ck vi vikarier inte lov att vara 
programledare, bara reportrar. 

PIA UTTALADE SIG kritiskt i media om 
vikariernas situation och hennes ansikte 
täckte en helsida i Dagens Nyheter. Då 
� ck hon jobba som programledare igen. 
Men det kändes ändå olustigt att vara en 
andra klassens-anställd, på nåder uthyrd 
till SVT. När därför Skatteverket erbjöd 
henne jobb, blev hon så glad och smickrad 
att hon tackade ja. Tänk att vara efter-
frågad och uppskattad på jobbet, en ny 
känsla! En känsla även jag känner igen, 
efter att själv ha blivit rekryterad som 
kommunikationsansvarig på stiftelsen 
Berättarministeriet som driver skrivar-
verkstäder för barn i utsatta områden. 
Tänk att de ville ha mig, en vanlig löneslav 
från SVT! Pia hummar igenkännande.

– Det var ingen sorg att lämna journa-
listiken, men det var extremt irriterande 
att rassarna � ck rätt, de som skrivit att jag 
var sämsta teveprogramledaren i Sverige 
och att jag bara fått jobbet för att SVT
behövde ett »blatte-alibi«. Och de beskrev 
noggrant hur jag skulle dödas och våldtas. 
Att rasisterna � ck rätt retade mig. 

Jag vet ju att du genom åren fått stå 

ut med mycket hat och hot, vad var 

människor så arga över?

– Först och främst för att jag är invand-
rare. Som svart är jag garanterat mer illa 
omtyckt än en vit. Man anser att jag får 
bre ut mig i rutan och ta mig friheter i ett 
land som inte är mitt. Dessutom är jag ju 

Det var extremt irriterande att rassarna fi ck rätt, 
de som skrivit att jag var sämsta teveprogramledaren 
i Sverige och att jag bara fått jobbet för att SVT 
behövde ett »blatte-alibi«.

närkontakt
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kvinna. Och det är inget jag ber om ursäkt 
för, vilket gör vissa män arga. Det är så 
lätt att ta sig ton mot en kvinna. Hatarna 
tycker sig ha rätt att uttrycka vad som 
helst just för att jag är kvinna.

Hur hanterade du det?

– Vissa dagar var jobbigare än andra. Om 
jag kände mig låg redan innan var det skit-
jobbigt. Särskilt om det var detaljerade 
beskrivningar om hur jag skulle få en kniv 
uppstucken i underlivet. Att gå ut i direkt-
sändning efter att ha läst sånt påverkade 
mig, det var svårt att värja sig ibland. 

Men du blev ju också måltavla för en 

ökänd stalker, som siktade in sig på 

kända kvinnliga programledare, särskilt 

dem med utländsk härkomst. Hur gick 

det med den saken?

– Det slutade med ett magplask. Ingen 
av oss 13 eller 14 som han gav sig på � ck 
ta emot så mycket hot som jag. Säker-
hetsavdelningen på SVT var inkopplad 
och polisen gjorde en förundersökning 
som ledde till åtal. Jag hade ju läst hund-
ratals brev och mail från stalkern, men 
säkerhetsavdelningen på SVT hade också 
tagit hand om många för att jag skulle 
slippa se allt. I rätten läste man upp ett av 
dessa omhändertagna brev och frågade 
om jag kände igen det. Jag kände väl igen 
formuleringarna, men svarade ärligt att 
jag inte sett just det brevet. På grund av 
detta ogillades åtalet och jag � ck inget 
skadestånd! Hur kunde de välja ett brev 
som jag inte läst? Obegripligt. Jag var så 
ledsen, hoten hade pågått under många år 
och jag hade heller inte fått nåt bra stöd av 
SVT. Idag har den nuvarande säkerhets-
chefen på SVT bett om ursäkt och erkänt 
att jag blev illa behandlad.

Men det räckte inte, du blev också 

misshandlad av din man. 

– Det var något som kom smygande och 
var di  ust i början. Första gången knuf-
fade han ner mig i en öppen resväska som 
låg på golvet. Jag blev sittande, förvånad 
och chockad. Vad var det där? Blixtsnabbt 
bad han om förlåtelse och plockade upp 
mig. Jag hade svårt att tolka det som hänt. 
Långt senare knu  ade han mig igen och 
jag föll ner på en säng. Det var obehagligt, 
men han slog mig inte då, vilket gjorde 
det svårt att de� niera. Var det verkligen 
misshandel? 

Men du anmälde honom till slut och han 

blev dömd till åtta månaders fängelse – 

vad var vändpunkten?

– När våldet trappats upp så mycket att 
han tryckte en kniv mot min hals och väste 
»Ikväll lever du inte«. Han hamnade på 
en anstalt i Mariefred där det utlovades 
»behandling«. Jag ombads komma dit för 
att medverka i hans rehabilitering, men 
enda skälet till att jag besökte honom var 
att jag ville få skilsmässopappren under-
skrivna. Självklart vägrade han och jag 
hörde aldrig nåt mer från anstalten. Efter 
sex månader var han ute.

Förövaren var alltså fri efter ett halvår 

och ni var fortfarande gifta – hur 

kändes det?

– Det var fruktansvärt, den värsta tiden i 
mitt liv. I panik ringde jag Kungsholmens 
stadsdelsnämnd och vädjade, sa att de 
måste hjälpa mig att hitta ett stödboende 
eller vad som helst åt honom, han kunde 
ju inte bo hos mig. De svarade att han 
sonat sitt brott och att det inte fanns nåt 
de kunde göra. Så jag blev tvungen att ge 

honom nyckeln till lägenheten och han 
� yttade in. Jag kunde inte vägra eftersom vi 
fortfarande var gifta. Det tog � era månader 
innan skils mässan gick igenom och jag till 
slut blev av med honom. 

Hur lyckades du hålla skenet uppe och 

samtidigt jobba utan att falla ihop?

– Jag vet inte. Min bild hade varit på 
varenda löpsedel och jag skulle sätta mig i 
rutan med vetskapen om att både tittarna 
och mina kollegor sett löpen. Det var 
vidrigt, och det kändes som om skammen 
var min, detta var ju innan metoo.

VI STANNAR VID ämnet metoo. Jag var 
redaktör för boken 100 berättelser & 10 
frågor som behöver besvaras som kom 
mitt under pågående metoo-raseri och 
bad Pia vara med, eftersom jag visste att 
hon varit med om en hel del. Hon skrev 
om sexövergrepp och sextrakasserier, 
bland annat om när hon jagades av en 

manlig programledare i bil som skrek att 
hon var en slyna och en hora och att hon 
skulle hoppa in i bilen när han ödslat tid 
på att prata med henne på krogen. 

Berätta om den folkkäre teveprofi len, 

vad hände?

– Vi trä  ades ute men jag var inte intres-
serad. Vi pratade bara, men så ofta med 
män är de sjukt dåliga på att lyssna på vad 
man säger och läser inte signaler. Han 
blev äcklig och jag ville bli av med honom. 
Det slutade med att jag gick hem ensam 
och efter en stund insåg jag att jag var för-
följd. Han körde upp bredvid mig, skrek 
och var hotfull. Jag lyckades springa ifrån 
honom men det var oerhört otäckt.

Fick den manlige kollegan några kon-

sekvenser av sitt handlande? 

– Jag konfronterade honom senare, och 
hans chef satt också med. Först sa han 
att han var alkoholist och inte kom ihåg 
händelsen. Men efter att jag berättat vad 
han gjort sa han att han var ledsen, att han 
varit ett svin, bad om förlåtelse och grät … 

Det var svårt att gå ut i direktsändning när jag 
just läst detaljerade beskrivningar om hur jag skulle 
få en kniv uppstucken i underlivet.

närkontakt
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VI DISKUTERAR YTTERLIGARE två inci-
denter som inträ  at på SVT och i båda 
fallen är det män vi båda känner och 
har jobbat med. Charmiga och trevliga, 
omtyckta av sina kollegor … En av dem 

sa till Pia att han tyckte hon var »så jävla 
snygg« och hade han inte varit sexuellt 
tillfredsställd hade han gått in på toaletten 
och runkat. En annan smög upp bakom 
henne på en personalfest och stack in hela 
armen mellan hennes ben bakifrån och 
tog ett hårt grepp om hennes underliv.

Vad gör det med dig när kollegor tar 

sig rätten att bete sig som svin?

– Jag är van, men det är förstås förned-
rande och kränkande, och förut – innan 
metoo – förknippat med mycket skam. Jag 
försökte rannsaka mig själv, vad hade jag 
gjort för att männen skulle göra så? Men 
det kom alltid som en överraskning, för 
det var aldrig några inviter från min sida. 
Tvärtom! Jag inser nu att jag varit mer 
utsatt än mina vita kompisar och kollegor. 
Det var något man inte pratade om förut, 
exoti� eringen av svarta kvinnor.

Vilka uttryck tar sig exotifi eringen av 

svarta kvinnor? 

– Mina vita tjejkompisar får till exempel 
inte frågan om vad deras kön har för färg, 

om det är rosa eller brunt, eller om de är 
»härligt vilda i sängen«. Och långt innan 
jag blev ett känt ansikte hände det hela 
tiden att man tog på mitt hår och kom-
menterade mitt »exotiska« utseende. Det 

råkar jag fortfarande ut för, som om jag är 
nåt sorts allmängods. 

METOOUPPROPET #DEADLINE samlade 
över 4000 kvinnliga journalister, men 
de som skrev under uppropet blev också 
kritiserade för att deras ställningstagande 
stred mot journalistikens krav på neutral 
och saklig rapportering. Men hör det 
inte till mänskliga rättigheter att få säga 
ifrån när man utsätts för trakasserier 
av kollegor på sin arbetsplats? Ska man 
behöva tiga och lida bara för att man är 
journalist?

– Absolut inte! I vår kår där vi granskar 
andra, måste vi kunna granska oss själva 
också. Sopa rent framför vår egen dörr. Vi 
har jobbat under dessa omständigheter 
under lång tid, varför skulle vi inte få 
kräva att det upphör?

För tre år sen återvände du till SVT 

som programledare för Go’kväll, lång-

köraren med 23 år på nacken och cirka 

800 000 tittare i veckan. Får du lika 

mycket hat- och hot från den publiken?

– Nej, nu är det mer äckliga och snuskiga 
grejer, som antydningar om att de runkar 
medan de ser mig i rutan. Att jag är sexig, 
men nej tack – jag är faktiskt inte intres-
serad av deras åsikter om mitt utseende. 
Och att de vill ses, men nej – jag vill inte 
gå på date med kompletta främlingar!

På sociala medier har du inte varit rädd 

för att ta ställning i frågor som Black lives 

matter och feminism. Vad säger din 

arbetsgivare SVT om att du så tydligt 

tar ställning i sådana frågor?

– När det gäller rasism och grundläggande 
demokratiska rättigheter får jag uttala mig. 
I mitt hjärta är jag aktivist, men jag får 
vara det lite blygsamt så länge jag jobbar 
där jag jobbar. Men jag vet att jag gör 
skillnad genom att visa att svarta kvinnor 
och andra invandrare visst får ta plats. 
Ibland kommer det fram unga tjejer och 
säger att jag är deras idol. Att ha någon att 
identi� era sig med är otroligt värdefullt, 
det hade inte jag när jag var ung. Det 
är också viktigt att vita svenskar ser att 
svarta svenskar är en naturlig del av detta 
land. Ibland kan jag känna att jag sviker 
invandrargrupper för att jag jobbar på det 
vita SVT, men syftet är ju det motsatta – 
att visa att även vi med annan hudfärg 
får � nnas.

Journalisten och skribenten Colette van Luik har under 

många år varit verksam inom teve och är sedan ett antal 

år tillbaka frilans på heltid. Hon jobbar för olika månads- 

och veckomagasin samt som frilansredaktör för ett bok-

förlag. Hon har skrivit fl era böcker som blivit uppmärk-

sammade, inte minst Svenska hjältinnor – 100 berättelser 

om smarta, starka & modiga kvinnor (tillsammans med 

Anna Nordlund) som kom förra året. En feministisk bok 

om häftiga svenska kvinnor, både döda och levande, kända och okända. 

Hon har även varit redaktör för boken #Metoo – 100 berättelser och 10 

frågor som behöver besvaras, som kom 2017.

Hon har också jobbat som kommunikationsansvarig på stiftelsen Berättar-

ministeriet och pressekreterare på Roks.

Mina vita tjejkompisar får inte frågan om vad 
deras kön har för färg, om det är rosa eller brunt, 
eller om de är »härligt vilda i sängen«. 

OM SKRIBENTEN – COLETTE VAN LUIK
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uttalat

egna kanaler och färdades som en fackla i 
kvinnors och tjejers samtalsrum.

MEN VÄNTA NU, jag glömde visst att de 
stora mediala aktörerna också ville vara 
med på tåget mot en bättre värld för 
kvinnor och tjejer, för det var minsann 
en viktig sak. Därför lät de rikstäck-
ande medierna med stor beslutsamhet 
publicera furiösa anklagelseakter mot 
man efter man, som om det inte fanns en 
morgondag.

Men det fanns det. Och i den morgon-
dagen rannsakas nu – feministerna! De 
som tog röst om erfarenheter genom 
anonyma upprop. De som bad om stöd i 
slutna facebookgrupper, de som organi-

serade sig för att få sina liv upptagna i den 
allmänna bilden av »världen«. De ska 
lastas för vad maktspelare på den mediala 
arenan har gjort och skrivit.

OCH SE, DÄR KOMMER Åsa Linderborg på 
sina höga hästar, hon som publicerade de 
grövsta övertrampen under metoo. Men 
nu är hon den som formulerar den ton-
givande metoo- och mediekritiken i de stora 
mediala kanalerna. Mot »feministerna«.

JAG SER FRAMFÖR MIG hur jag kryper ner 
i Folke Pudas låda på Sergels torg. Den är 
hård och kall, men fungerar ändå som
kokong mot den djupa röta som kritiken 
mot metoo utgör. Så är det att vara feminist 
– vi övervinner och övervintrar motstånd, 
om och om igen. Jag drar sovsäcken runt 
kroppen och undrar hur feministerna i 

När medievindarna vänder
EN GÅNG I TIDEN skämtade jag 

och en kompis om att vi skulle 
� ytta till Azerbadjan för där var 

pressfriheten mest inskränkt på norra 
halvklotet. Vi var så extremt trötta på 
hur journalister for fram med frågor som 
handlade om våra liv att vi i alla fall på 
skämt tyckte att ett land som förtryckte 
journalister lät som ett vettigt alternativ.

DETTA VAR PÅ DEN TIDEN då så kallad 
gammelmedia regerade scenen med sin 
envägskommunikation, och den som 
ville visa sitt missnöje � ck göra som Folke 
Pudas – bygga sig en låda på Sergels torg 
och ligga där i månader som synlig protest 
mot samhällets oförrätter.

Det mediala drev som många år senare 
följde på dokumentären Könskriget � ck 
mig att vilja krypa ner i en Pudas-låda. 
Politiska framsteg och feministiska fors-
kare försvann in i en feberdimma av fria 
fantasier. 

MEN MED METOOUPPROREN lättade både 
dimman och skammen över de radikala 
feministerna i Sverige. Vi kunde med rak 
rygg och hög stämma säga som det var: 
mäns våld mot tjejer och kvinnor i Sverige 
är utbrett, omfattande, komplext och ger 
allvarliga konsekvenser.

DEN HÄR GÅNGEN hade heller inte de 
stora redaktionerna samma makt att sätta 
agendan för samtalet. Den massiva röst 
om utsatthet och ilska som steg ur metoo 
blev mycket riktigt en verklighet i sina 

De rikstäckande medierna publicerade furiösa 
anklagelseakter mot man efter man, som om det 
inte fanns en morgondag. Men nu rannsakas 
feministerna! Nu ska de lastas för vad maktspelare 
på den mediala arenan har gjort och skrivit.

F
O

T
O

: 
F

R
ID

A
 E

K
M

A
N

Azerbadjan har det just nu. Och om de 
vinner eller förlorar på landets inskränkta 
pressfrihet.

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks
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Jourkvinnor i media – från fanatiker till hjältar
verklighetschecken

H ISSEN GÅR UPP till jourens våning 
som ligger vägg i vägg med två 
lägenheter där det � nns skyddade 
boenden. Inga trappor går ända upp. 

För att nå hit måste man ha nyckel, och det � nns 
galler utanför dörrarna. Det är en del av skalskyddet 
som kvinnojouren i Sundsvall har ska  at. 

Huset är vackert, det byggdes i slutet av 1800-
talet, och i lägenheterna � nns kakelugnar och djupa 
fönsternischer. Sundsvall, som ligger i Väster-
norrlands län, � ck sin välkända stenstad efter 

SÅ HÄR GJORDE VI Jourkvinnorna i Sundsvall är över-
lag positiva till dagens mediebild av 

kvinno jourernas arbete. De kan se att metoo har spelat en 
viktig roll och fått många fl er att fatta vad de gör och att det 
behövs. Det visar också hur viktigt det är att medierna inte 
tystas som skett i vissa länder.
TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

Lena Löfvander och Johanna Lundqvist tycker att det på många sätt har blivit lättare att vara jourkvinna eftersom allmänhetens 
kunskap och förståelse har ökat, mycket tack vare metoo-rörelsen.
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Jourkvinnor i media – från fanatiker till hjältar
Jourkvinnornas utåtriktade verksamhet förbättrar 
förståelsen för vad de gör i närområdet.

– Vi bjuder in oss själva ibland, erbjuder oss att 
komma och prata om jouren. Vi har till exempel 
varit på pensionärsföreningen och blivit inbjudna 
till politiska partier, säger Lena.

SUNDSVALLSJOUREN HAR en god relation till 
kommunen och håller som bäst på att möblera om 
i sina lokaler så att det ska bli plats för ytterligare 
två kvinnor på deras skyddade boende. Efterfrågan 
på platser är stor och de måste ofta säga nej till 
stödsökande.

Flera av de stödsökande kvinnorna lever under 
akuta hot. Det kan till exempel handla om att de är 
nyckelvittnen i rättegångar eller att de är utsatta för 
hedersbrott. Därför har jouren ett nära samarbete 
med polisen.

– En i vår personal blev hotad och förföljd på 
stan förra året. De anställda är alltid utsatta efter-
som de följer med kvinnorna vid rättegångar och på 
andra sätt blir synliga så att männen ser dem, säger 
Johanna som också konstaterar att de anställda 
brinner för sitt arbete »med hela sitt väsen«, så 
ibland kan det vara svårt att skilja på arbete och 
privatliv.

JOHANNA OCH LENA jobbar ideellt för jouren och 
skrattar åt reaktionerna de kan möta när de berättar 
om sitt engagemang. En del hyllar dem som hjältar, 
medan andra, särskilt höginkomsttagare, inte för-
står vitsen med att jobba för något utan att få betalt.

I Kvinnogemenskaps styrelse sitter kvinnor med 
mycket kompetens; två läkare på kvinnokliniken, 
en sjuksköterska, två pensionerade socionomer, 
en pensionerad barnundersköterska och en under-
sköterska. Johanna och Lena berättar att de ibland 
kan tycka att det är svårt att förstå när pratet om 
lagar och förordningar blir för komplicerat.

– Risken är att det ställs för höga krav på vilka 
som kan vara med i kvinnojouren, om de som är 
intresserade tänker att »herregud, måste jag vara 
minst socionom för att få vara med«. Men vi kom-
pletterar varandra. Det måste � nnas både hjärta 
och hjärna, säger Lena.

Samtidigt är det vanligt att just kvinnor förmins-
kar sig själva och tror att deras kunskaper inte 
räcker till. Lena berättar att hon, innan hon gick i 
pension, � ck � era kunskaper validerade på jobbet. 
Det var en bekräftelse på att hon kunde mer än hon 
trodde. 

OM KVINNOJOUREN 
I SUNDSVALL

Hur länge har ni funnits? 
Sedan början av 1980-talet.

Antal anställda? Tre på heltid.

Antal medlemmar? Ett 80-tal. 

Till mötena kommer allt mellan 

10 och 30 medlemmar, medan 

större evenemang, som till 

exempel 8 mars eller 25 novem-

ber (Internationella dagen mot 

våld mot kvinnor) kan locka 

betydligt fl er.

Antal stödsökande 1 januari – 
30 juni 2020? 187 stödsökande 

på telefon, 131 besök och 89 

samtal under beredskapstid 

efter kontorstid. Jouren har 

öppet dygnet runt, jourkvinnorna 

delar på telefontiden enligt ett 

»tvättstugeschema«.

en omfattande brand som ödelade den tidigare 
trästaden. 

Johanna Lundqvist och Lena Löfvander är 
styrelseledamöter i föreningen Kvinnogemenskap. 
De arbetar ideellt i föreningen som har funnits 
sedan början av 1980-talet. Johanna studerar till 
behandlingspedagog och Lena är pensionerad 
barnsköterska. 

De tycker att förståelsen och intresset för 
jourkvinnors insats har ökat. För detta kan de 
bland annat tacka metoo-rörelsen. Kön till den 
obligatoriska jourutbildningen är lång.

– Vi får också � er gåvor och mer ekonomiskt 
stöd från företag. Vissa särskilt mansdominerade 
företag, som till exempel Bilbolaget, kan säga att 
»i år får våra anställda ingen julklapp, alla våra 
pengar går till jouren«, berättar Johanna.

Annat var det för 30–40 år sedan.
– På 1980-talet � ck jag ofta höra »du din fanati-

ker, om de blir slagna är det väl bara att � ytta« och 
»nej, nu tycker jag att vi pratar om något annat« 
när jag tog upp ämnet jämställdhet. Nu låter det 
annorlunda, säger Lena.

ÄVEN ÄMNEN SOM HBTQ och psykisk ohälsa har 
slutat vara tabu i mediernas spalter. Att medierna 
sedan inte alltid förvaltar sitt ansvar kan Johanna 
och Lena oftast ha överseende med, så länge de ser 
att utvecklingen går framåt.

– Jag tycker att samhället i stort går åt rätt håll. 
Alla journalister har kanske inte den bästa genus-
utbildningen eller en superbra analys, men i takt 
med tiden lär de sig mer, säger Johanna.

– Men det är deprimerande att läsa om hur 
länder som Polen och Ungern stryper medierna, 
hur kvinnors roll förintas. Det som händer där visar 
att medier är fruktansvärt viktiga, då får vi ta det goda 
med det onda även om vi förstås tycker att det går för 
långsamt. Två steg fram och ett steg bak, säger Lena.

KÄNSLAN AV ATT det går framåt beror dock inte 
bara på den ökade medvetenheten i samhället. 

Både Lena och Johanna har 
tatueringar på händerna. 
Kvinnosymbolen är Lenas 
och fågeln är Johannas.

I det skyddade boendet fi nns 
ett inhyrt akvarium.

På 1980-talet fi ck jag ofta 
höra »du din fanatiker, om de 
blir slagna är det väl bara att 
fl ytta« och »nej, nu tycker jag att 
vi pratar om något annat« när 
jag tog upp ämnet jämställdhet.
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fritidslinjen

TEXTER 

FRITIDSLINJEN: 

ELLINOR GOTBY 

ERIKSSON

Oavsett om hon är närvarande eller frånvarande, 

din bästa vän eller värsta fi ende, levande eller 

död – alla har en mamma. Det är utgångspunk-

ten i konstutställningen Mor! som pågår från 27 

januari till 30 maj 2021 på Louisiana Museum of 

Modern Art i Köpenhamn. Mor! utgörs av verk 

från det 20:e och 21:a århundradets största 

konstnärer, verk som berättar om mamman med 

ett kulturhistoriskt, fi losofi skt, psykologiskt och 

konstnärligt djup. 

Utställningen innehåller fl era historier om 

kvinnlig makt och frigörelse, men låter bli att 

idealisera moderskapet som sådant. 

Modersfi gurerna består – precis som i verkliga 

livet – av allt från madonnaframställningar till 

normbrytande »bad girls« eller riktiga skräck-

fi lmsmödrar. Gör dig själv en tjänst och boka en 

tågbiljett till Köpenhamn.
FOTO: LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

Hela 
världen 
målar

mamma

När Vita Andersens novellsamling »Håll käften och var söt« gavs ut 1978 ansågs den 

vara banbrytande. I år har en svensk nyutgåva getts ut, och nu räknas den som en 

feministisk klassiker. Barnen i Andersens noveller är fullkomligt skyddslösa. De lär sig 

att hålla låg profi l i en hård värld, för att på så sätt rädda sitt eget skinn. Som vuxna formas 

de till att leva upp till rådande kvinnoideal. Det vill säga att fortsätta hålla käften.

»Håll käften och var söt« är lika mörk som humoristisk. Det är med knivskarp precision som Andersen 

beskriver den omöjliga dubbelmoral som fl ickor och kvinnor måste förhålla sig till. I en intervju med 

förlaget Romanus & Selling sa hon nyligen: »Jag tror dessvärre att kvinnor om möjligt har en ännu 

större press på sig i dag. Det har blivit värre att vara kvinna och leva upp till dagens ideal, på den 

tiden fanns ju inte sociala medier«.
FOTO: SUSTE BONNÉN

Du borde le lite gumman
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TEXTER 

FRITIDSLINJEN: 

ELLINOR GOTBY 

ERIKSSON

När illustratören Engla Nordström var liten brukade hon rita teckningar 

till klasskompisarna som de kunde fä rglä gga. Idag säger hon ödmjukt 

att hon vill plugga för att bli en riktig formgivare, trots att hon redan 

har gjort succé på sociala medier.

Sen ett par år tillbaka säljer hon sina upplyftande prints och tygpåsar 

på sitt instagramkonto @englanordstrom. Motiven föreställer allt från 

livmödrar av skirt blomster, munkar med orden »Riot not diet«, och 

dekorerade kampnävar. Men mest uppmärksammad är hon för sina 

många själfulla porträtt av svenska kändiskvinnor så som Seinabo Sey, 

Stina Wolter och Katarina Wennstam.

– Det ä r framfö rallt fä rger och former som inspirerar mig och ger mig 

lust att skapa. Sen har jag en tendens att nä stan alltid »rå ka« rita femi-

nistiska motiv och porträ tt på  kvinnor jag gillar och ser upp till.
BILD: ENGLA NORDSTRÖM

Munkar och 
kändistjejer 2.0

För tre år sen skapade Natali Suonvieri nät-

verket Stressgäris, ett community för kvinnor 

och icke-binära som lider av stressrelaterad 

psykisk ohälsa, exempelvis utmattningssyndrom 

eller depression. Ända sen dess har hon velat 

göra det lättare för icke-vita eller rasifi erade att 

få en samtalskontakt som delar deras erfaren-

het av att inte tillhöra vithetsnormen. 

Så i juni när Black lives matter-demonstratio-

nerna startade beslutade sig Natali Suonvieri 

för att äntligen sätta ihop en lista. 

– Jag kontaktade psykologer och berättade 

vilka Stressgäris var, vad syftet med listan var 

och frågade om de ville vara med, plus om 

de kände till fl er psykologer eller terapeuter 

som är POC (person of color, red. anm.) som 

de kunde rekommendera att ha med på listan. 

Vi får varje dag meddelanden där personer 

tackar för listan och för att de äntligen enklare 

kunde hitta rätt hjälp, säger hon.
FOTO: PAULINA SUONVIERI

Lista för
tryggare
psykvård



F eministfällan avhandlar stridigheterna som växt 

fram inom modern feminism – och så blir det just de 

orimliga kraven på dig som offentlig feminist som får 

dig att delvis backa ut ur det offentliga rummet. Det känns 

nästan tragikomiskt. Hur ser du på det? 

– Haha, ja visst är det. Jag har ogillat stämningen kring feminism 
i sociala medier sen 2016. Folk har länge varit omotiverat taskiga 
och huggit på personliga grejer i kommentarsfälten. Det var 
kanske naivt av mig att hoppas att Feministfällans budskap skulle 
spridas och att vi åstadkom ett bättre klimat, för istället blev det 
värre. Förut var det antifeminister som ville bryta ner en, men nu 
är det samma sak inom de egna leden. Det är svårare att förhålla 
sig till att nån som man trodde hade samma målsättning som en 
själv lägger sin energi på att angripa en.

Jag har en känsla av att de som har högst svansföring ofta 

är de som faktiskt är minst intresserade av feminismens ideo-

logiska grund. Går det överhuvudtaget att bemöta en sån 

attityd tror du?

– Det är svårt att bemöta den på instagram eftersom det måste 
vara så kortfattat där. Säg att jag lägger upp nåt personligt som 
inte har med feminism att göra. Kanske en bild på min lägenhet 
för att visa folk hur jag bor. Då möts den bilden av en mängd 
kommentarer om att det inte borde se ut så hemma hos mig. Det 
är så många nivåer av knas i såna kommentarer att de inte går att 
bemöta i ett teckenbegränsat format. Där hade en podcast varit 
bättre. Saken är den att jag älskar sociala medier som diskussions-
forum, jag bara önskar att diskussionen inte var så jävla dum.

utmärkt kulturtant

I sin kioskvältare »Feministfällan« från 2018 uppmärksammar Nina Åkestam hur begreppet feminism har 

vattnats ur, på grund av för mycket snack och för lite verkstad. Ironiskt nog är det just snack – närmare 

bestämt skitsnack – som har fått den uppskattade debattören att nyligen stänga ner sitt instagramkonto.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Du nämner i ditt sista instagraminlägg att kampen fortsätter 

nånstans där luften är lite lättare att andas. Var är det?

– Nu sitter jag i kommissionen för jämställda livsinkomster. Där 
är luften verkligen lättare att andas, för det är ju en kommission 
som är tillsatt av regeringen för att ta fram förslag till jämställda 
inkomster. Alla där är väldigt insatta i ämnet och arbetar väldigt 
konkret, nära makten. Men där hade jag ju faktiskt aldrig hamnat 
utan att först be� nna mig på sociala medier.

Hur ser dina framtidsplaner ut? 

– Jag vill gärna skriva � er böcker, för metadiskussionen som kan 
uppstå kring böcker är väldigt intressant. Jag har som sagt också 
funderat på att starta en podd, för då blir det lättare att föra fram 
längre resonemang och bemöta kritik.

Många av de instagraminlägg som jag har fått mest likes på 
är så jävla hjärndöda. Typ när man delar bilder som har hårda 
slogans som »I’m only an angry feminist when you are a sexist 
asshole«. Den typen av inlägg funkar bra på instagram – men 
det är inte en likestorm jag är ute efter. Jag vill ju skapa ett bättre 
samhälle.

Nina Åkestam loggar ut 
– diskussionen har blivit »så jävla dum«

DETTA HAR HÄNT

Nina Åkestam gick från att vara copywriter till att bli författare, reklamforskare och doktor i ekonomi, samt en vässad kritiker 

av trendfeminismen. 2014 slog hon igenom i litteraturvärlden, med självbiografi ska »Meningen med hela skiten« som handlar 

om utmattningssyndrom och en sjuk arbetsmarknad. Mest uppmärksammad är hon dock för »Feministfällan« – en roman som 

kan ses som ett stridsrop till en rörelse som behöver få vassare tänder.

Förut var det antifeminister 
som ville bryta ner en, men nu är det 
samma sak inom de egna leden.
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Roksnytt

VISSTE DU ATT…
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar 

bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med över 100 medlemsjourer. 

Den åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand. 

Filmad insyn 
i jourernas vardag
Under sommarmånaderna har inspelningarna pågått för fullt av nya fi lmen 

»Bakom dörren«, som ska skildra vardagen på Roks kvinnojourer. Producenten 

Mia Björkström har pluggat kvinnojoursrörelsen utan och innan genom intervjuer 

med Roks jourer från norr till söder. 

I fi lmen skildras jourernas unika samlade kunskap och erfarenheter om mäns 

våld mot kvinnor, tjejer och barn. Jourkvinnorna berättar om sina arbetsdagar 

och hur oförutsägbara de kan vara, samtidigt som stödet fi nns samlat inom jouren, 

genom jourkvinnornas och jourtjejernas erfarenheter och kompetenser.

Motala Kvinnojour är en av de medverkande jourerna. Så här säger Maria Dahl 

Karlgren om inspelningen:

– I augusti fi ck vi på Motala Kvinnojour möjligheten att medverka. Det känns 

viktigt och förhoppningsvis kommer resultatet få betydelse för omvärldens syn 

på det omfattande kvinnojoursarbete som görs idag. Inspelningsdagen var inten-

siv men rolig och varje gång en berättar om vår verksamhet får en syn på något 

nytt. Att fi lmaren Mia besitter kunskap om mäns våld mot kvinnor gjorde också 

att intervjuer och samarbete kring inspelningen kunde genomföras med en trygg 

känsla att det vi vill förmedla förs fram.

Maria Dahl Karlgren visar en vanlig dag på jouren i Roks kommande fi lm »Bakom dörren«.
FOTO: MOTALA KVINNOJOUR

Cissi Wallin har gett ut en special-
edition med 1000 signerade ex av sin 

nya bok »Allt som var mitt«. För varje 

sålt ex i denna utgåva skänker hon 100 

kronor till Roks Aurorafond. Aurora-

fondens pengar går i sin tur direkt till 

behövande mammor och barn på Roks 

skyddade boenden.

»Allt som var mitt« har blivit både 

uppskattad och uppmärksammad för 

sin nakna och gripande skildring av vad 

som händer inuti en ung tjej när hon 

blir våldtagen av en man hon litat på. 

Cissi Wallin rör vid varje smärtpunkt i 

den långa och snåriga bearbetningen 

med ständiga bakslag och uppvaknan-

den, fram till den slutliga övertygelsen 

om att läkning bara kan ske i gemen-

sam kamp mot alla former av manlig 

maktutövning mot tjejer och kvinnor.  
BILD: NETSTYLE

CISSI WALLINS 
GÅVA TILL ROKS



31Kvinnotryck 3-2020

Roksnytt

på gång 

MATILDA VOSS 
GUSTAVSSON TACKAR ROKS
Vem som tilldelas Årets Kvinnogärning meddelas alltid den  

8 mars men själva prisutdelningen äger rum under Roks årsmöte. 

Priset för 2019 gick till författaren och journalisten Matilda Voss 

Gustavsson för hennes bok »Klubben« och Matilda tog emot 

priset nu under 2020 års digitala årsmöte.

Ur motiveringen: I boken låter Gustavsson kvin-

nornas röster istället för att tystas eller förvridas 

bilda en mäktig kör. När bokens sista sida kommer 

har de och hon tillsammans rivit ner och satt ljuset 

på en härd av orätt, sexuellt våld och förmätenhet 

som ställer frågan rakt till oss: Var börjar och 

slutar det som skedde på »Klubben«? Hur tar vi 

nästa kliv?

Matilda sände en uppskattad hälsning till årsmötet. Roks gratu-

lerar återigen en värdig pristagare och tackar för en glimrande 

viktig bok!
FOTO: MAGNUS BERGSTRÖM

De åtta projekt Roks blivit beviljade medel för från Social-

styrelsens utlysning med anledning av pandemin är nu på 

rull! Här följer ett par korta ord om några av dem som är 

igång, i arbetsgrupper med jourkvinnor och jourtjejer runt 

om i landet.

■■ Kännedomskampanjer riktade mot både unga tjejer i 

sexuell utsatthet och äldre kvinnor.

■■ Projektet »Flyttar pandemin gränser för våld?« i vilket 

vi kommer att arbeta för att mobilisera kraft mot en 

förhöjd tolerans av våld mot kvinnor i tider av kris. 

■■ Parallellt med ovannämnda drivs också projekt om 

bland annat ekonomi & våld och porr i tider av pandemi.

Är du intresserad av något av projekten men missat upp-

start? Hör gärna av er till mig! Jag ser fram emot en läro-

rik, inspirerande och produktiv höst tillsammans med er!

Systerligt, Elin Lindsmyr

PROJEKTPENGAR TILL
KUNSKAPSSPRIDNING 
I PANDEMINS SPÅR
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OMSTART

Sorop� mister har gjort skillnad för kvinnor sedan 1921

Vi är en interna� onell kvinnoorganisa� on, som fi nns i 122 länder och har 72 000 medlemmar som 
verkar för jämställdhet världen över. Vi vill ha e�  samhälle där alla ska ha � llgång � ll 
bl a skola, sjukvård, rent va� en och mat på bordet samt kunna arbeta och få lön på lika villkor. 

E�  fokusområde är Våld mot Kvinnor: 1 av 3 kvinnor världen över utsä� s för våld någon gång
i si�  liv. Sverige är inget undantag, därför har vi Sorop� mister i Sverige vårt projekt OMSTART.

Vi vill a�  alla fl ickor och kvinnor ska ha rä�  � ll en omstart i si�  liv, � ll e�  liv utan våld och utsa� het. 
Här gör Sveriges tjej- och kvinnojourer en stor insats och det vill vi stö� a på olika sä� . Bidrag för 
guldkant i � llvaron fi nns a�  söka ur OMSTARTS-fonden för jourer.

På www.sorop� mistsweden.se fi nns mer informa� on om OMSTART och andra projekt som vi driver 
för a�  stärka kvinnors ställning i samhället!

Bidrag kan swishas � ll: 123 530 02 64 - allt går � ll OMSTARTsfonden
Följ oss sorop� mistsweden på Facebook och Instagram
 #sorop� mistsweden
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