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Feminismens stora problem

ledare

EN SYNPUNKT SOM OFTA FÖRS FRAM nuförtiden är att femi-
nism inte längre har nån relevans i rika västländer. Segern är 
vunnen, jämställdhet råder, män har fått backa, så nu är det bara 

att tacka. Ibland hör jag liknande åsikter från kvinnor som växt upp i 
delar av världen där kvinnoförtrycket är öppet, brutalt och drastiskt. 

Eller från kvinnor som hållits instängda i en hederskontext, där 
normkritik inte är ett buzzword i ett policydokument utan ett 
stenhårt tabu som hålls i schack med grovt våld. Kvinnor med 

sådana erfarenheter kan såklart tänka: Vad gnäller ni om, ni 
fria kvinnor? Ni får statssubventionerad utbildning, ni har 
rätt till abort, assisterad befruktning, föräldrapenning, barn-
omsorg, och om en man på jobbet skulle klappa er på baken 
är det bara att rapportera, så får han det hett om röven. Ni 
har inget att slåss för längre, det ni kallar feminism är ett 
lyxproblem. 

OCH VISST, JAG KAN OCKSÅ BLI TRÖTT när företeelser 
som Kim Kardashians kirurgiska våld mot sin egen 
kropp och kvinnors lust att få BDSM-pisk diskuteras  
i termer av empowerment.

Men bakom den vackra jämställdhetsfasaden pågår 
samtidigt ett rivningsarbete av de rättigheter som 
kvinnor stridit hårt för. Skulle vi luta oss tillbaka nu och 
ge feminismen ledigt efter lång och trogen kamp, då hade 

det inte dröjt länge förrän resultaten av denna långa och 
trogna kamp blivit en historisk parentes. 

FEMINISMEN ÄR INTE ett problem. Feminismen HAR ett problem. 
Och det är att den ska behöva finnas. Även när vi är så »jämställda« 

att vi kan pinkwasha Kim Kardashians tuktade rumpa.
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slutgiltigt sågades. Läs Helena Brors rysare. Rätt ur verkligheten.

NÄRKONTAKTEN
18 Män kanske faktiskt ÄR djur och behöver hormonbehandling så de slutar 
plåga kvinnor. Nu är det kul att vara ful. Och på Tinder är det bara att ta 
för sig av allt man kan, som en kanske-man. Men varför måste alla jämt ta 
henne på allvar – hon försöker ju vara ROLIG! Linda Skugge går rakt på sak. 
Och hon är sjukt rolig.
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28 Inte utan Metoo! Amanda Jansson hade metoo i ryggen när hon var 
flygfärdig skådis. Annars hade hon kanske inte vågat göra den kvinnliga 
snuten Sara så nyanserad som i SVT:s hyllade dramasatsning »Tunna blå 
linjen«. Till och med verklighetens snutar blev glada. 

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

TEMA: VAD HAR VI (INTE) 
UPPNÅTT?
Politisk seger är en färskvara. 
Feministiskt engagemang är en 
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från två generationer berättar 
om sin feminism och hur den 
ska hållas vid liv.

5



4 Kvinnotryck 1-2021

BANNAD AV INSTAGRAM

Bilden av en kvinna med 
synliga stretchmarks gillades 
inte av de manligt kodade 
censurreglerna på Instagram. 
Därför plockades bilden bort 
från Agnes Bergqvists konto 
Wikipediaa.

avtryck

Techjättarna tystar feminister
När nätgiganterna går in för att sanera sina sociala plattformar från våldsdyrkan, sexhandel, storhetsvansinniga  
presidenter och andra föroreningar händer det förvånansvärt ofta att även visselblåsare, aktivister och – feminister  
blir bannlysta. Vissa av dem kan få se sina inlägg raderade, andra får sina konton avstängda under en begränsad tid, 
den så kallade Facebookfinkan. Agnes Bergqvist, en nätaktiv nybliven mamma med tydlig feministisk profil, 
har censurerats flera gånger på Instagram och Facebook. Det är ren sexism, säger hon.
TEXT: UNNI DROUGGE | FOTO: PRIVAT

C ORYNNE MCSHERRY är ordförande för Electronic Frontier 
Foundation, som bildades för att skydda mänskliga fri- 
och rättigheter när de kommer i kläm mellan lagen och 

teknologin.
– Nätplattformarnas ambition att städa upp på Internet har i 

praktiken inte lyckats skapa en sundare och säkrare online-miljö. 
Snarare har nätcensuren gjort utsatta grupper och individer ännu 
mer marginaliserade, de som redan innan hade svårt att nå ut, 
säger hon och nämner en rad exempel:
■■ Twitter plockar regelmässigt bort inlägg som handlar om sexuell 
hälsa och kondomer, samtidigt som Playboy får full frihet att 
marknadsföra sitt innehåll.

■■ Den egyptiska journalisten Wael Abbas fick sin dokumentation 
av polisbrutalitet censurerad av Facebook, Yahoo, Youtube och 
Twitter.

■■ Facebook förbjöd ett litet oberoende veckomagasin att länka 
från sin sida till en opinionstext där män kritiserades för sitt 
tysta medgivande i flera uppmärksammade fall där kvinnor 
blivit sextrakasserade och utsatta för övergrepp. 

■■ En bok med ordet »uterus« i titeln fick inte annonseras på 
Facebook.

AGNES BERGQVIST VET vad det 
handlar om. Hon är en 25-årig 
singel mamma i Södertälje som 
på Facebook och och Instagram-
kontot Wikipediaa publicerar 
kvinnliga erfarenheter av 
klåfingriga män i en sexistisk 
kvinnohatarkultur. Men att det 
skulle leda till en klåfingrig och 
sexistisk nätcensur blev en ny 

erfarenhet. Hon har hamnat 
i Facebookfinkan ett par 
gånger för att hon uttryckte 
hat mot män som beter sig som 
svin mot kvinnor. Vid andra 
tillfällen har saker hon postat 
på Instagram ryckts bort utan 
motivering.

– En gång gällde det en bild 
på en svart kvinna där man såg 
att hon hade stretchmarks. 

Men det kryllar ju av bilder på 
tjejer i sexiga poser. Varför var 
det fel att visa en kvinna som 
just inte försökte vara sexig?
– Hon tillfredsställde inte det 
manliga ögat. Ska en kvinna 
visa naken hud ska den smeka 
mannens blick, säger Agnes Bergqvist. Vi ska föda männens barn, 
vi ska ställa upp på allt deras skit, men när kroppen förändras av 
det och vi får hudbristningar och annat, då ska vi skammas, då 
ska det döljas.

Agnes fick också en kommentar bortplockad där hon i anslutning 
till en delad artikel om dödligt våld mot kvinnor hade uttryckt att 
män är vidriga.

Är det inte knäppt att tidningsartiklar som beskriver vidriga 
våldsdåd mot kvinnor får visas överallt, men tycker man att män 
är vidriga som begår dessa brott, då är det hate speach…
– Ja, och hur skadligt är det egentligen för män att vi hatar dem 
för alla skador de ställer till med jämfört med hatet som verkligen 
kan skada? Jag menar: Hej, män – ert hat mot oss är dödligt, vi 
hatar mest att ni aldrig lämnar oss ifred. Men de som bestämmer 
vad som är farligt att visa på sociala medier har helt missat det 
där. Det handlar ju bara om makt.

CORYNNE MCSHERRY har dragit samma slutsats på andra sidan 
jorden: 

– Om något, borde väl vår erfarenhet ha lärt oss att det inte 
finns en enda vettig anledning att låta dem som sitter på makten 
– vare sig det gäller stora monopolföretag eller regeringar – få lov 
att dra gränser för vad vi andra ska få säga och tycka!
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DET FINNS NOG ingen inom 
jour  rörelsen som vill tona ner 
de öde sdigra konsekvenserna 

för kvinnor och flickor som lever i en 
heders kontext. Det är ett våld som också 
medför allvarliga konsekvenser för själva 
jourverksamheten. För att kunna erbjuda 
skyddat boende åt dem som är utsatta för 
hedersvåld krävs ofta särskilda säkerhets-
anordningar, vilket i sin tur öppnat upp 
för privata aktörer att konkurrera med 
boenden som endast garanterar fysiskt 
beskydd men som saknar kvinnojourens 
alla andra stödåtgärder – det som även 
öppnar en väg ut ur våldet. 

INÅT ÄR hedersvåldsproblematiken 
således en stor fråga på flera plan för 
Roks och medlemsjourerna, men hur ska 

»Slöjförbud«  
orsakade storbråk på kvinnojour

frågan föras fram utåt? Den osäkerheten 
ställdes på sin spets för något år sedan när 
en mellansvensk kommun erbjudit den 
lokala kvinno jouren att komma med ett 
bidrag till en planerad julutställning, där 
flera andra aktörer deltog. Jouren bildade 
en grupp som skulle färdigställa bidraget, 
och idén var att visa hur julen kan se ut 
bakom fasaden i svenska hem. Det färdiga 
resultatet visade tre olika scener där män 
utövade våld mot kvinnor och/eller barn. 

I EN AV FAMILJERNA skulle det heders-
betonade våldet gestaltas, varför kvinnorna 
försågs med hijab. Jourens ledning ansåg 
emellertid att det var olämpligt att visa ett 
»muslimskt« hem där våld förekom och 
där kvinnorna var undergivna och utsatta, 
att det skulle tolkas felaktigt av allmänheten 

och för stärka stereotyper och fördomar 
om muslimers familjeliv. Därför under-
kände styrelsen arrangemanget, som fick 
skrotas i sin helhet. Jourkvinnorna som 
ägnat mycket tid och ideellt engagemang 
åt att genomföra idén blev upprörda och 
kände sig trampade på av styrelsebeslutet 
som de menade hade fattats över deras 
huvuden. Utställningsgruppen tyckte 
också att styrelsemedlemmarna själva var 
fördomsfulla eftersom de utgått från att 
det bara är muslimer som bär slöja och 
att våld i hederns namn är en muslimsk 
företeelse, när detta även förekommer 
bland kristna.

OENIGHETEN utlöste en bitter fejd på 
jouren och slutade med uppsägningar och 
djup ovänskap.

Fotnot. Kvinnotryck tar inte ställning i exemp-
let ovan. Anledningen till att vi återberättat 
denna historia är att den i det lilla återspeglar 
svårigheten att rama in hedersvåldets både 
komplicerade och infekterade problematik. 
 /Red

Trots den stora kunskapen inom jourrörelsen om våldets olika uttryck upp-
stod ändå en stormig konflikt på en kvinnojour när hedersvåld ingick bland 
andra våldsformer i en presentation som skulle visas för allmänheten.
TEXT: UNNI DROUGGE | FOTO: AMAZON

inzoomat
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HEDER OCH SAMVETE
Att gå från låsning till lösning

ETT INFEKTERAT ÄMNE

Farida al-Abani, född 1988, är sedan 
2019 partiledare för F!. Hon är också 
aktiv inom nykterhetsrörelsen och 
är generalsekreterare för Svenska 
sällskapet för nykterhet och folk-
uppfostran. Hon har en utbildning 
inom folkhälsovetenskap. 

FOTO: OSCAR STENBERG

Var står F! idag i frågan om så 
kallat hedersrelaterat våld?
– Det är en fråga vi talar för lite 

om. Det är ett infekterat ämne, säger 
Farida al-Abani. Även i F! har de funnits 
sådana tendenser. Det har sagts på 
möten, att detta ska vi inte prata om. 
Men det har blivit bättre, och det är 
bra. De som drabbas behöver ju hjälp. 
Vi ska ha en öppen debatt, men tyvärr 

DET HAR FUNNITS  
EN TYSTNAD, OCKSÅ I F!«

FARIDA AL-ABANI, PARTILEDARE, FEMINISTISKT INITIATIV (F!).

»

kapas frågan av grupper som vill peka 
ut invandrare.  

Kan man säga att debatten står mellan 
dem som vill peka ut invandrare och 
dem som vill diskutera sakfrågan? 
– Debatten handlar i alla fall inte om  
höger eller vänster. Den handlar snarare 
om människosyn. Våldet är främst 
patriarkalt.

Hur jobbar F! med denna fråga?
– I F! satsar vi på förebyggande arbete. 
Vi hämtar inspiration från en amerikansk 
modell, Mentor in violence prevention, 
som fokuserar på antivåldssamtal i skolor 
där skolpersonal utbildas i metoden med 
huvudmålet att bryta patriarkala bete-
enden. Det har gett positiva resultat i 
form av minskat våld i skolor. Vi vill också 
ge mer pengar till jourer och skyddade 
boenden, säger Farida al-Abani.    

Våld i hederns namn har länge varit en het politisk potatis. Det tycks vara omöjligt att 
diskutera hedersproblematik utan att landa i rasism och stereotypa föreställningar om 
en hel folkgrupp. Vad är det som gjort detta ämne så laddat? Kvinnotryck bad några 
kvinnor med särskilda kunskaper och erfarenheter inom området ge sin syn på saken.
TEXT: VANESSA KOJO GUSTAVSSON

inzoomat
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Amineh Kakabaveh, född 1970, är en 
politiskt oberoende ledamot i Sveriges 
riksdag. Tidigare var hon riksdags-
ledamot för Vänsterpartiet men gick  
ur 2019. Hon har en fil mag i sociologi 
och har jobbat som socionom i Botkyrka 
kommun. Hon är också grundare av  
och ordförande i organisationen 
Varken Hora eller Kuvad (VHEK) och 
kämpar för tjejer i förorter och mot 
hedersförtryck.
FOTO: SEVERUS TENENBAUM

DET HANDLAR OM BROTT  
MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER«
AMINEH KAKABAVEH, RIKSDAGSPOLITIKER

»

Amineh, du är ju en av dem som 
pratar mycket om och driver 
frågor om hedersrelaterat 

FEMINISTER HÅLLER TYST

våld. Var skulle du säga att debatten 
kring hedersförtryck står idag inom 
kvinnorörelsen och vänstern? 

– Det råder en tystnad bland feminister i 
offentligheten kring just hedersförtryck. 
Invandrarkvinnor som försöker nå ut med 
sina erfarenheter blir ofta nertystade 
av svenska feminister, som tycker att 
»Vadå, gäller inte våld alla kvinnor?« 
Jag menar så här, förtydligar Amineh 
Kakabaveh: Etniskt svenska kvinnor kan 
fritt tala om det våld de utsätts för, men 
när kvinnor och barn med utländsk bak-
grund och kvinnor utsatta för heders våld 
vill tala om det tystas deras erfarenheter 
ner och omnämns som rasism. Föreställ 
dig att svenska kvinnor och flickor 
kastades ned från balkonger, tror du att 
denna tystnad hade rått då? 

Du menar att tystnaden som du talar 
om, har sitt ursprung i rasism eller 
diskriminering?  
– Jag menar att de är relativister. De 
relativiserar bort barnäktenskap och 
slöjtvång på barn och framställer det 
som antirasism. Det är som om man inte 
litar på oss som har jobbat med frågan 
ända sen vi bodde i våra ursprungsländer.  
Hedersvåldet förekommer i religiösa 
diktaturer och är ett internationellt  
problem. I Iran sitter kvinnor fängslade 
för att de vägrar använda slöja. Här i  
Sverige talas det mer om rätten att  
använda slöja. I mitt land reser man  
sig mot islamism! 
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MIN NAVIGATIONSPUNKT ÄR 
ALLTID VÅLDET«

Vilka tankar har du som ord-
förande för Roks om debatten 
kring våld i hederns namn?

– Jag ser parallella rörelser i debatten. 
Debatten om hedersvåldet har gett 
upphov till en ny slags könskonservatism, 
som drivs från höger och vänster och 
har kommit att associeras med kvinnor 
med erfarenhet av hedersrelaterat våld, 
exempelvis Föreningen glöm aldrig Pela 
och Fadime med Sara Mohammad som 
portalfigur. Dessa kommer ofta med 
stark kritisk udd riktad mot feminister 
som plötsligt utses till de privilegierade 
»svenska feministerna« som står som 

JENNY WESTERSTRAND, ORDFÖRANDE I  ROKS 

motfigurer till de verkligt utsatta heders-
feministerna. Dessa ges hedersplats i tal 
om våld mot kvinnor. De talar och tar 
plats inifrån salongerna om privilegierade 
svenska kvinnor som vill tysta de utsatta 
invandrarkvinnorna, medan kvinnojours-
rörelsen står och ropar om våldet utan-
för rummen, säger Jenny Westerstrand. 

– MEN DEN »verkligt utsatta invandrar-
kvinnan« versus den »privilegierade 
svenska kvinnan« är en förenklad bild 
som har befästs i debatten om heders-
relaterat våld och gett eko utåt. Jenny 
Westerstrand fortsätter:

– Tröskeln höjs mot kvinnojourerna 
genom krav på upphandlingar av skyd-
dade boenden, samt professionalisering 
och effektivitet, men de höjs också 
mot förståelsen av våldet. Det handlar 
ibland om våldsutsatthet, men inte alls 
alltid om att också vara hotad till livet. 
Kvinno jourer i Roks med låga trösklar har 
tidigare möjliggjort för alla kvinnor att 
bryta en förestående våldseskalering, 
en ojämställd relation, genom att öppna 
dörrar in i ett villkorslöst systerskap. Nu 
»flyttar någon in« och bor länge på ett 
skyddat boende, kvinnor som är hotade 
till livet »placeras« på skyddade boenden 
av socialtjänsten. Tidigare kanske hon 
sov där några nätter, innan hon fick kraft 
att bryta upp från en våldsam relation. 

– MÅLGRUPPEN FÖR skyddade boenden  
är också idag mer utsatt, har ofta 
utländsk bakgrund och  lever under hot 
om kraftigt våld. Det behöver såklart 
belysas, och erkännas, samtidigt som vi 
undviker förenklingar och stereotyper 
om offer för våld. 

– Det vore väldigt tråkigt om vi tappade 
vår rörelses radikala kraft och våldsför-
ståelse, i detta att vara en befrielserörelse 
för ALLA kvinnor oavsett ursprung 
och att erbjuda en möjlig lösning mot 
mäns våld mot kvinnor, avslutar Jenny 
Westerstrand.  

»

Jenny Westerstrand, född 1969, är 
vid sidan av ordförandeskapet i Roks 
forskare och forskar om mäns våld 
mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat 
våld) och kvinnors mänskliga rättighe-
ter i relation till köns- och sexualitets-
teori. Hennes specialkompetens ligger 
i skärningsområdet mellan juridik och 
sociologi, och hennes avhandling 
»Mellan mäns händer« handlar om 
prostitution och människohandel i ett 
internationellt perspektiv.  
FOTO: KARL NORDLUND 

VI VILL BEFRIA ALLA KVINNOR
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»DEBATTEN HAR VARIT SKEV«  
BERNADITA NUÑEZ, VERKSAMHETSLEDARE I ROKS KVINNOJOUR TERRAFEM

Nuñez. Jag anklagas av journalister för 
att vilja »förneka hedersvåldet«. Men 
vi har jobbat med målgruppen i 20 år! 
Människor som aldrig förr intresserat 
sig för jämställdhet gör business på att 
skuldbelägga feminister som jobbar 
med frågan. Forskning finns men för-
kastas av ledande organisationer mot 
hedersvåld.  

Märker ni att ämnet får mer gehör nu 
än förr då begreppet heder inte hade 
samma offentliga räckvidd? Har det 
funnits – och finns det – en berörings-
skräck inom kvinnojoursrörelsen inför 
just denna våldskontext?
– Förr var ingen intresserad. Det finns 
en beröringsskräck, men den handlar 
mer om att man bara vill se en aspekt av 
våld i hederns namn, till exempel koppla 
den till en viss religion. 

Hur ser ni på mediedebatten 
om hedersrelaterat våld?
– Debatten har haft mycket fo-

kus på kulturell etnicitet eller religion. Vi 
i Terrafem tycker visst att man kan säga 
att våld mot kvinnor är kulturellt, bero-
ende på hur man definierar kultur. Ser 
man kultur som en samling värde ringar 
och normer kring kön, som medför  
sanktioner om man bryter mot dem, 
så ja, då kan man säga att våld mot 

kvinnor och våld i hederns namn har att 
göra med en specifik kultur.   

Hur bör en nyanserad debatt om våld i 
hederns namn föras? 
– Vi förnekar inte att hedersvåldet är en 
specifik kontext som behöver belysas. 
Det är jätteviktigt att en våldsutsatt 
kvinna i kriminell miljö eller social utsatt-
het bemöts specifikt i den våldskontext 
där hon befinner sig, säger Bernadita 

Bernadita Nuñez, född 1957, startade 
år 2000 kvinnojouren Terrafem, 
som Sveriges första rikstäckande 
kvinnojour för utländska våldsutsatta 
kvinnor. I oktober 2016 utsågs Nuñez 
till juris hedersdoktor vid Göteborgs 
universitet, för sitt mångåriga arbete 
för jämställdhet. FOTO: PRESSBILD

FEMINISTER SKULDBELÄGGS

inzoomat
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EFTER ALLA MINA ÅR som jour-
kvinna kan jag känna av en 
otålighet, både hos mig själv och 

inom jourrörelsen i stort. Varför händer 
det så lite när vi vet så mycket? Nåväl, 
om jag tänker efter har feminismen och 
kvinnojoursrörelsen några fantastiska 
milstolpar som jag själv varit delaktig i.

ROKS FLITIGA UPPVAKTNING av riksdags-
ledamöter med förslag på motioner och i 
remissvar, har burit frukt på flera områden.  
1988 föreslog Roks en lagstiftning mot 
prostitution, som presenterades i Kvinno
fridspropositionen, och 1999 stiftades sex -
köpslagen. Flera länder har följt efter. 
Sveriges bästa exportvara! Jag fylls av 
glädje för varje torsk som åker fast.

Året innan såg kvinnofridslagstiftningen 
dagens ljus. Utan den feministiska teorin, 
praktiken, aktivismen och våldsforsk-
ningen hade lagstiftningen inte betonat 
kvinnoperspektivet. Det kändes overk-
ligt, men det var sant. Jag minns att vi 
i vår glädje ifrågasatte beslutsfattarnas 
nykterhet.

SEXKÖPSLAGEN och kvinnofridslagstift-
ningen är feministiska milstolpar som alla 
jourkvinnor kan vara mäkta stolta över.
En sak som fortfarande gör mig både 
förtvivlad och förbaskad är hur trögt det 
går att förändra lagstiftningen när det 

BAKSLAGEN STÄRKER KAMPVILJAN 
gäller vårdnad, boende och umgänge vid 
separationer. Fadersrätten är  som en 
helig ko vilket innebär att även om det 
framkommit att pappan utövar våld kan 
utgångspunkten vara gemensam vårdnad 
i den juridiska processen. Men att angripa 
kärnan i patriarkatet, fadersrätten, görs 
inte ostraffat. Motståndet är starkt genom 
föreställningen om att barn behöver båda 
föräldrarna och den återverkar inom juri-
diken med påtryckning från papparätts-
rörelsen. Jourerna möter konsekvenserna 
av detta förhållningssätt då mannen kan 
använda barnen som ett redskap för att 
komma åt kvinnan och initiera långa 
vårdnadsprocesser.  

ETT AV DE VÄRSTA bakslagen kom 
2005 när SVT sände dokumentärserien 
Könskriget. Fastän programmen senare 
fälldes av Granskningsnämnden orsakade 
de stor skada för Roks och den feminis-
tiska våldsforskningen, som vid denna 

tidpunkt nått framgång och inflytande 
i samhället på flera nivåer. Då kom 
motståndet som ett brev på posten – hit 
men inte längre. Journalistkåren och 
namnkunniga debattörer deltog aktivt i 
att misskreditera våldsforskningen och 
Roks som organisation. Ett motstånd som 
fick stort genomslag och även skadade 
jourerna som kunde få det kommunala 
bidraget ifrågasatt. Det kändes verkligen 
som ett orättvist bakslag och även som en 
personlig käftsmäll.     

METOO-REVOLUTIONEN 2017 var varmt 
välkommen och kändes som en efterläng-

tad revansch – nu ska sanningen fram! 
Äntligen visades den stora omfattningen 
av mäns våld mot kvinnor och därmed 
bröts även tystnadskulturen. Många 
förvånades, dock inte kvinnojourerna 
och tjejjourerna som dagligen hör lik-
nande berättelser. Till min  stora glädje 
medförde Metoo en bekräftelse på Eva 
Lundgrens och hennes forskarteams 
utskällda omfångsundersökning, »Slagen 
dam« från 2001. Vid tiden då forsknings-
resultatet offentliggjordes var det många 
samhällsdebattörer som gick ut och påstod 
att allt var överdrivet, till och med påhittat. 
Metoo-revolutionen sexton år senare 
visade på motsatsen.

Men Metoo-rörelsen mötte också ett 
hårt bakslag, då flera namngivna och polis-
anmälda förövare svarade med att själva 
polisanmäla de utsatta kvinnorna. 

Det som idag gör mig både nedstämd 
och ilsken är att såväl jourernas kunskap 
och erfarenheter som den feministiska 

våldsforskningen kan lysa med sin från-
varo i statliga utredningar, lagstiftning 
och myndigheter på nationell och lokal 
nivå. Omtolkning av våldet får i praktiken 
förödande följder för kvinnor och barn. 
Därför vill jag, och det är nödvändigt, 
att Roks och jourerna fortsätter kam-
pen och står upp för den feministiska 
våldsförståelsen. 

SOM OTÅLIG JOURKVINNA och aktivist vet 
jag att våra kamper inte är en tebjudning 
utan ständigt möter hinder och motstånd. 
Bakslagen betyder egentligen bara att 
kampen måste gå vidare. 

MIN KVINNOKAMP
Kvinnotryck frågade kvinnojourskvinnan Tina Olby och tjejjours tjejen Amanda Ferrada vad 
feminismen betytt för dem. Vilka var höjdpunkterna? Och bakslagen? Vad är det de saknar 
och vad hoppas de uppnå? Deras bidrag visar två vitt skilda perspektiv men också en starkt 
förenande länk: Gemensam kamp är enda vägen framåt.  

Tina Olby är aktivist och en av 
de drivande krafterna på Motala 
Kvinnojour. Hon är också medlem 
i Kvinnotrycks redaktionsråd. Här 
berättar hon om framgångarna 
och bakslagen hon upplevt som 
kämpande jourkvinna.
TEXT: TINA OLBY | FOTO: ROKS

Jag fylls av glädje för varje torsk som åker fast.
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JAG MINNS FORTFARANDE hur 
spänd jag var inför att se Las Tesis, 
konstnärskollektivet som hade 

nått ut med sin feministiska kampsång 
världen över i samband med massprotes-
terna i Chile 2019. De hade kommit hela 
vägen till Stockholms Universitet en kall 
vårdag i mars månad förra året och kön 
var lång. Inne i den stora aulan såg jag att 
vi var många som bar det chilenska arvet, 
och när Las Tesis gjorde entré började vi 
stampa takten till kampsången vi tidigare 
stått och sjungit på spanska vid Sergels 
Torg. Att nu befinna sig i samma rum 
som Las Tesis och dela deras feministiska 
ilska över det patriarkala systematiska 
våldet var en väldigt stark upplevelse. 
Det kändes i hela kroppen att vi hörde 
samman, kvinnorna från Sydamerika och 
vi, i vår gemensamma kamp.

MEN DET SOM FORTFARANDE ligger kvar 
hos mig efter den dagen är hur en kvinna 
blev tystad i rummet. 

En kvinnlig forskare från Holland hade 
bjudits in och föreläste på krokig spanska 
om kvinnors situation i Sydamerika, hur 
många som var ute på arbetsmarknaden 
idag. Många i aulan började ropa att de 
redan kände till sydamerikanska kvinnors 
historia, men hon fortsatte redovisa sina 
siffror. När det var dags att ställa frågor 
reste sig en kvinna från min bänkrad och 
sa: »Jag skulle vilja problematisera aspek-
ten av att ni har bjudit in en vit europeisk 

KVINNOSOLIDARITET  
SYDAMERIKA VISAR VÄGEN 
Amanda Ferrada är ideell jourtjej på Stockholms tjejjour och medlem i 
Kvinnotrycks redaktionsråd. Hon är också projekledare och koordinator 
för uppsökande arbete på konstmuseet Grafikens Hus i Södertälje. Hennes 
feministiska höjdpunkt var de kvinnliga massprotesterna i Chile som fick 
kvinnor över hela världen att förenas i kollektivt raseri mot mäns våld
TEXT: AMANDA FERRADA | FOTO: PRIVAT

kvinna som ska lära oss hur det är att vara 
kvinna i Sydamerika.« Hon hann knappt 
avsluta sin mening innan en våg av röster 
höjdes mot henne. Att hon skulle vara tyst, 
att hon skulle försvinna, sluta störa, sluta 
förstöra. Även om hon inte var ensam om 
sin åsikt slutade det med att hon lämnade 
rummet. Hon blev nedtystad. Det fanns 
inget utrymme för den sortens ifråga-
sättande. I detta finns det något som är 
laddat, en underliggande historia av kolo-
nialism, och även hur Europa historiskt 
har förhållit sig till Sydamerika. Det som 
den tystade kvinnan försökte få fram var 
att den nuvarande maktordningen, där 

vitheten är överordnad, skymmer sikten 
för andra kvinnors verkligheter. 

Det som skrämde mig den dagen var 
oförmågan att lyssna på den kritiken. 

EN AV DE ORGANISATIONER i Sverige som 
solidariserat sig med massprotesterna i 
Chile är DÖTTRAR För Internationell 
Solidaritet. Jag frågade dem vad den femi-
nistiska rörelsen i Sverige kan lära sig av 
de chilenska kvinnornas folkliga mani-
festationer. Svaret blev att den emancipe-
rade vita västerländska kvinnan har varit 
ett ensidigt ideal och att alla kvinnors 
liv med alla olika förutsättningar måste 
inkluderas i kampen.

Orden lever vidare inom mig. Jag ser en 
enorm självgodhet kring feminismens fäste 
i Sverige. Jag ser den »vita feminismen« 

som väljer att inte engagera sig i frågor 
om rasism eller andra former av förtryck 
som inte riktar sig mot dem själva. Hur 
kan vi prata om kvinnliga rättigheter om 
vi inte kan se det som händer utanför vår 
egen världsbild? Vi behöver väga in olika 
maktordningar och identitetskategorier, 
se hur homofobi, transfobi, islamofobi,  
rasism, klasshat, kvinnohat och andra 
former av förtryck samverkar och för-
stärks. Det är minst lika viktigt att ryta till 
när någon blir utsatt för rasism som för 
kvinnohat. 

NU NÄR DEMOKRATIN håller på att sakta 
men säkert hotas runt om i Europa och 
även i Sverige med de högerpopulistiska 
krafterna så är det viktigare än någonsin att 
reagera starkt. Det var inte så längesedan 
som Steven Jörsäter, Sverigedemokrat 
och ledamot i kultur- och fritidsnämn-
den i Täby, ville stoppa författaren 

Moa-Lina Olbers Croall från att komma 
och prata om sin bok om att vara trans. 
SD-ledamöter i utbildningsutskottet ville 
skära ner på »genusindoktrineringen« 
på högskolorna. Aborträtten håller på att 
hotas runt om i Europa. Men vill vi ha för-
ändring måste vi gå samman, ut på gator 
och torg, och visa var vi står. Hade inte 
kvinnorna i Argentina utövat sin enorma 
kollektiva påtryckning skulle aborter 
fortfarande vara olagliga i det landet. 

EN AV FEMINISMENS största milstolpar  
för mig var när jag såg nästan en miljon 
kvinnor marschera på gatorna i Santiago 
på Internationella kvinnodagen förra året. 
Det är den styrkan jag vill att vi tar efter. 
Det är den feminismen jag tror och  
hoppas på. 

Vi måste gå samman, ut på gator och 
torg, och visa var vi står.

KOLLEKTIV STYRKA

         Hade inte kvinnorna i Argentina utövat  
sin enorma kollektiva påtryckning skulle aborter 
fortfarande vara olagliga i det landet.
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FÖRR SLOGS JOURER mot en okunnig 
socialtjänst som inte trodde att våld var 
ett stort problem, som inte hade hört 
om »kvinnomisshandel« eller om tjejers 
utsatthet för sexuellt våld. Idag möter vi 
»våldsteam« och andra »experter« och 
får hela regelsystem som ska stoppa våldet 
och höja kvaliteten på stödet i knäet, 
samtidigt som hon som lever i våldet får 
det allt svårare att få hjälp.

NÄR SOCIALSTYRELSEN därför bad oss på 
Roks att rapportera om jourernas kontak-
ter med socialtjänsten och hur vi tycker att 
socialtjänstens föreskrifter fungerar i prak-
tiken öppnade sig ett schakt. Ett hål rakt 
ner från de fina orden, till verkligheten.

De allra flesta jourkvinnor jag talade 
med återkopplade om en smärtsam 

diskrepans mellan ord och handling. De 
talade om en socialtjänst som givits rollen 
som experterna men som inte kan och 
inte har resurserna att upptäcka våld, få 
upp det till ytan och möta dess konse-
kvenser. De talade om en ny verklighet, 
en där våldet bakats in i verksamheternas 
planer och ansvarsområden men likväl 
fortsätter att försvinna.

I DEN GLIMRANDE SKRIFTEN »Oslagbara 
damer – Fragment ur Riksorganisationen 
för kvinnojourer och tjejjourers politiska 
historia« (Holmberg & Holst 2020) kan 
du läsa mer om den här utvecklingen. Den 
kastar ljuset mot tiden då jourrörelsen 
gick i bräschen för samhällets arbete mot 
våld, men också hur denna plats i täten 
förlorades.  

Jag hoppas att den kan bilda utgångs-
punkt för ett samtal om hur vi vill se 
kvinno- och tjejjoursrörelsen utvecklas 

Verkligheten bakom de fina orden

ROKS HAR SOM INGEN annan 
organisation i Sverige satt mäns 
våld mot kvinnor på kartan. Ett 

kännetecken i det arbetet är organisa-
tionens ovillkorliga solidaritet med den 
våldsutsatta tjejen, kvinnan och hennes 
barn, vår frihet som ideell organisation 
och vårt mod.

Det säger sig självt att när våld är så 
utbrett som det är i Sverige, då  finns 
det många män som använder våld. 
Ytterligare en följd är att det finns många 
män och kvinnor som blundar för och 
accepterar våldets närvaro i samhället.

UTE I ROKS JOURER finns en lång och bred 
erfarenhet av att, tvärtemot hur samhället 
gör, möta våldet med öppen blick och låta 
det fortsätta att vara våld. Vi möter kvin-

norna och tjejerna med redskap för att de 
ska kunna se sig själva som våldsutsatta 
och placera skulden för våldet där den hör 
hemma – hos honom – och så göra sig fria.

DET ÄR DÄRFÖR kvinno- och tjejjours-
rörelsen är så viktig: vi är den våldsfria 
platsen i ett våldsamt samhälle. Vi är på 
så vis inte ett komplement till socialtjänst 
och andra instanser. Vi är något annat. 
Ett alternativ. Och vi behövs så förtvivlat 
mycket!

Men den här skillnaden mellan jour-
rörelse och samhälle håller på att gå 
för lorad. Utan att verkligheten har blivit 
mindre våldsam framställer sig samhället 
som en aktör vid vår sida, som en länk 
i vår kedja och, som det har blivit med 
tiden, som vårt huvud och den som ska 
leda oss i arbetet mot våldet.

Det som möter nu är mycket riktigt en 
ny form av motstånd.

framåt. Hur möter vi den rävsax av krav och 
brist på kunskap – fast det kallas kunskap – 
som vår rörelse nu navigerar i? Hur styr vi 
mellan behov av medel och vikten av att 
följa kvinnornas, inte samhällets, behov? 
Och hur hanterar vi att stora delar av det 
som har varit en samlad jourrörelse redan 
befinner sig långt inne i de system vi är så 
kritiska mot?

JAG TROR ATT DEN SOM har lyft upp dessa 
frågor och diskuterat dem kommer att ha 
ett försprång, ett försprång för att hitta 
den rörelse vi vill vara. Så låt samtalen 
starta! Vi är inte rädda. Roks vill alltid och 
bara framåt. Tillsammans i systerskap, 
mot mäns och killars förtryck och våld!

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks 

Hur hanterar vi att stora delar av det som varit  
en samlad jourrörelse befinner sig nu långt inne  
i de system vi är så kritiska mot?



15Kvinnotryck 1-2021

S LUTA UPP MED DET DU GÖR och googla varför kedjesågen 
uppfanns!« Den uppmaningen blev viral på sociala 
medier i november 2020 och fortsatte vara det ända in 
i januari 2021. TikTok-användare utmanade varandra 

att googla och filma sina reaktioner. Tusentals hörsammade och 
chockerades över anledningen till att motorsågens handdrivna 

Man behöver inte ens veta vad ordet symfyseotomi betyder för att misstänka att det rör sig om något riktigt otäckt. 
Och det är det också. Symfyseotomi går ut på att hålla fast kvinnor med våld och såga upp deras bäcken när de ska 
föda barn. Men denna regelrätta tortyr är ingen medeltida företeelse. Metoden tillämpades en bit in på 1990-talet 
innan den slutgiltigt sågades. Läs Helena Brors rysare. Rätt ur verkligheten.
TEXT: HELENA BRORS | FOTO: #SOS SURVIVORS OF SYMPHYSIOTOMY

föregångare hade framtagits. Flera artiklar publicerades i ämnet. 
Vissa TikTok-användare uppmanade sina tittare att absolut inte 
googla varför kedjesågen hade uppfunnits. 

Personligen blev jag först förvånad över förvåningen. Det hade 
undgått mig att motorsågens ursprungliga syfte hade undgått så 
många. I så fall måste även de senaste årens skandal kring det där 

Plågsamma kvinnoförsök
och varför män uppfann motorsågen

granskat
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Symfyseotomier, som utfördes helt utan anestesi (bedövning, 
reds anm), blev mindre tidskrävande och kladdiga med det skotska 
instrumentet. 1830 förfinade den tyska ortopeden Bernard Heine 
detsamma till ett osteotom (»bensnittare«) med drivkedja och 
handvev. Flera varianter av sågen framtogs under 1800-talets 
andra hälft. En annan sågmodell, giglisågen, uppfanns av den 
italienska förlossningsläkaren Leonardo Gigli på 1890-talet. Dess 
syfte var pubiotomi, en förlossningsmetod som består i att föder-
skans ena blygdben sågas itu.

Omsider insåg folk att det gick att såga i annat än ben. Så, 1905 
tog amerikanen Samuel J. Bens patent på en elektrisk kedjesåg 
utformad för att såga i rödvedsträd och på den vägen är det. Men 
när det gällde födande kvinnor användes motorsågen på samma 
sätt som i Motorsågsmassakern. 

FRANKRIKE INFÖRDE en lag mot symfyseotomi 1798. I slutet av 
1800-talet valde förlossningsvården i hela Europa bort symfyseo-
tomi och pubiotomi till förmån för snitt genom livmodern. Eller 
nej, inte hela Europa. Det fanns ett litet land som framgångsrikt 
bekämpade kejsarsnittet. I Irland fortsatte läkare att såga upp 
födande kvinnors bäcken ända in på 1990-talet. Till skillnad från 
kejsarsnitt minskar inte symfyseotomi moderns möjlighet att föda 
många barn. Därför levde klyvningen kvar på Smaragdön, där 
normen fram tills relativt nyligen var minst fyra barn per familj.

1944 återinfördes symfyseotomi vid bäckenförträngning på 
Irlands största katolska kvinnosjukhus, National Maternity 
Hospital (NMH) i Dublin. Initiativtagaren var sjukhusdirektören 
Alexander Spain, som förutspådde att kejsarsnitt skulle resultera 
i »preventivmedel, det stympande ingreppet sterilisering och 
äktenskapsbesvär«. På den tiden hade sjukvården i många länder 
som regel att rekommendera att en kvinna skulle sterilisera sig 
efter sitt tredje kejsarsnitt. Det tyckte Spain var ett argument för 
att undvika kejsarsnitt inom irländsk förlossningsvård trots att 
han själv hade utfört sju kejsarsnitt på samma patient.  

1949 hade Spain hunnit utföra 43 symfyseotomier på NMH. 
Hans efterträdare Arthur Barry utförde 100 dito 1949–1954. 
Barry var helt emot alla preventivmetoder och vägrade att rådgiva 
kvinnor om kanoniskt godkänd familjeplanering även om deras 
liv var i fara. Han stod alltså till höger om Vatikanen. Kejsarsnitt, 
menade doktor Barry, »uppmuntrar lekmännen till otillbörlig 
prevention av graviditet«. Sjukhusstyrelsens ordförande, ärkebiskop 
John Charles McQuaid, såg födelsekontroll som ett direkt brott.

FRÅN NMH SPREDS de bäckenutvidgande förlossningsopera-
tionerna till Coombe Women & Infants University Hospital i 
Dublin och Our Lady of Lourdes Hospital i Drogheda i nordöstra 
Irland. »Jag fick syn på sågen och frågade ’Vad ska man med 
en såg till vid en förlossning?’,« sa Nora Clarke, som födde sin 
dotter på Lourdes 1971, i en intervju med Al Jazeera 2015. »Då sa 
läkaren åt mig att se till att trycka ut bebisen medan han sågade 

syftet ha undgått väldigt många. Du behöver dock inte googla – 
jag ska berätta allt. 

KEDJESÅGEN UPPFANNS av de skotska anatomerna John Aitken 
och James Jeffray på 1780-talet. Dess syfte var att såga itu blygd-
bensfogen och bäckenringen på en föderska, så att bebisen kunde 
dras ut genom den vidgade bäckenkanalen. Symfyseotomi, som 
förlossningsmetoden kallas, hade varit i bruk sedan 1500-talet 
och hade fram till dess utförts med kniv. För att effektivisera 
bäckenklyvningen utvecklade Aitken och Jeffray en modifierad 
kniv med en tandförsedd kedja och dubbla handtag. 

granskat

VERKLIGHETENS MOTORSÅGSMASSAKER

Ingreppen vid symfyseotomi gick till som så att föder-
skans fötter fjättrades i gynekologiska stigbyglar, hon 
injicerades med lite lokalbedövning och sågen åkte 
fram. Om den helt oförberedda patienten började 
skaka av rädsla och smärta grep sköterskorna tag om 
och tryckte ned henne. Allt som oftast skedde det hela 
inför en helmanlig publik av läkarstudenter. Symfy-
seotomioffer har beskrivit ljudet från sågen som gick 
igenom blygdbensfogen som ljudet från en elektrisk 
skärmaskin. Eftersom varken symfyseotomi eller 
pubiotomi förlöste en bebis följde timmar av förloss-
ningsarbete efter att bäckenet hade klyvts.

         Blodet sprutade i en fontän  
upp i taket och över läkaren och  
läkarstudenterna.
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upp mig.« Blodet sprutade i en fontän upp i taket och över läkaren 
och läkarstudenterna.

Symfyseotomi utvidgar bäckenkanalen permanent. »Jag borde 
ha lagts i sträck som när man har brutit bäckenet i en bilolycka«, 
sa Rosemary, som födde sin dotter på Lourdes 1973, i en intervju 
med Irish Examiner 2014. »Men de ville inte att bäckenet skulle 
läkas. Det var därför de tvingade oss att gå runt med det så att 
bäckenet skulle förbli öppet för fler bebisar.«

NÄR LÄKARSTUDENTERNA SOM hade beskådat kvinnoklyvning-
arna var färdigutbildade tog de med sig sina sågkunskaper till 
missionssjukhus i Afrika och Asien. Symfyseotomi betraktades 
som en lågkostnadsoperation, som varken tarvade sjukhus, elek-
tricitet eller antibiotika.   

Att symfyseotomier och pubiotomier begicks inom irländsk 
sjukvård var okänt utanför sjukvården i fråga. De stympade kvin-
norna saknade ord för vad de hade utsatts för. Men i september 
1999 kom historikern Jacqueline Morrissey ut med en doktors-
avhandling om det kyrkliga inflytandet över sagda vårdapparat. 
Utifrån det hon hade funnit i sin forskning skrev hon en artikel 
för Irish Times om de irländska symfyseotomierna. Skandalen var 
ett faktum. Plötsligt förstod offren vad de där sågarna hade varit 
till för samt varför de var dubbelt inkontinenta, rörelsehindrade 
och arbetsoförmögna av kronisk smärta.  

I maj 2001 anhöll hälsodepartementets medicinska chefsråd-
givare om en rapport i ämnet från Institute of Obstetricians and 
Gynecologists (IOG), ett privat medicinskt tillsynsorgan, som  
representerar, bland andra, de skyldiga läkarna. IOG:s ordförande 
John Bonnar gjorde då gällande i ett svarsbrev att symfyseotomi 
hade varit den obstetriska normen vid förlossningskomplikationer 
ända fram till 1960-talet, när kejsarsnittet hade introducerats och 
antibiotika hade blivit tillgängligt.     

Men det var inte sant. 1951 hade Oxford-professorn Chassar 
Moir inför Royal Academy of Medicine tagit upp den höga späd-
barnsdödligheten på NMH och frågat »Är det alltså er politik att 

offra det förstfödda barnet och att nyttja dess huvud eller döende 
kropp som blott en murbräcka för att töja ut dess moders bäcken?«. 
När FN:s tortyrexpert Sir Nigel Rodley tagit del av den obste-
triska tortyren i en rapport 2014 med de utsatta kvinnornas vittnes-
mål låg han sömnlös om nätterna. Irlands dåvarande justitie- och 
jämställdhetsminister Frances Fitzgerald uppmanades därför av 
FN att »åtala och straffa förövarna«.
Så blev det aldrig.

EFTER EN LÅNG och vindlande rättslig kamp genom en rad 
instanser och tillsynsorgan hamnade ärendet så småningom hos 
Europadomstolen. Domstolen kom fram till att de målsägande 
visserligen inte hade samtyckt till att klyvas itu, men övergreppen 
bortförklarades med att de hade orsakats av »en äldre tids inställ-
ningar, då medicinsk paternalism var mer allmänt accepterad«. 
Hälften av de kvinnor som sökt ekonomisk gottgörelse hade 
beviljats summor som låg långt under de belopp man kan få i 
skadestånd för pisksnärtskador. Europadomstolen ansåg dock att 
de utbetalda beloppen bevisade att Irland tar symfyseotomioffer 
på allvar.

Alla originalhandlingar och journaler som symfyseotomioffren 
inte krävde tillbaka inom en viss begränsad tid åkte snabbt ner i 
en dokumentförstörare och är nu raderade ur historien. 

         Läkarstudenterna som hade  
beskådat kvinnoklyvningarna tog  
med sig sina sågkunskaper till  
missions sjukhus i Afrika och Asien. 
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BARNEN SÅGADES UT – EVIGA PLÅGOR 

Kedjesågens syfte var att klyva blygdbensfogen och 
bäckenringen på en föderska, så att bebisen kunde 
dras ut genom den vidgade bäckenkanalen.
Utan att ha gett sitt samtycke fick cirka 1 500 irländska 
kvinnor och tonårsflickor – de yngsta var bara 14 – sina 
bäcken uppsågade 1944–1992. Till följd därav är flera 
av dem dubbelt inkontinenta, rörelsehindrade, arbets-
oförmögna av kronisk smärta och nödgade att leva i 
livslångt celibat. Många av dem gick in i klimakteriet 
före 40 års ålder. Vid var tionde bäckenklyvning dog 
bebisen. Vid andra symfyseotomier och pubiotomier 
fick bebisarna permanenta hjärnskador. De nyfödda 
lades vanligtvis in på intensivvård. Det kunde dröja flera 
dagar innan en uppsågad mor fick veta om hennes 
bebis var vid liv eller inte.

         Efter en stor artikel om symfy
seotomierna i Irish Times förstod offren 
plötsligt vad de där sågarna hade 
varit till för samt varför de var dubbelt 
inkon tinenta, rörelsehindrade och  
arbetsoförmögna av kronisk smärta.   
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närkontakt 

HADE LINDA SKUGGE varit 
dryg och mallig skulle jag 
faktiskt ha förlåtit henne. 
Det finns så många svällande 

egon som skulle spricka av hybris om de 
bara gjort en tusendel så stort avtryck 
som hon. Hon har varit en joker i leken 
som ingen kunnat tygla. Hon har gått 
mot strömmen, varit en ö i strömmen 
eller bildat en helt egen ström. Men 
hon har aldrig åkt medströms. Googla 
tills ögonen blöder, Linda Skugge har 
hunnit med så mycket att man nästan får 
utmattningssyndrom bara av att försöka 
rada upp hälften. Så visst har hon all 
anledning att pumpa upp sitt ego.

MEN LINDA ÄR LIVRÄDD för att verka 
ego. Hon vill inte vara ensam med sina 
framgångar. Istället för att sola sig i sin 
egen stjärnglans har hon riktat strålarna 
mot andra kvinnor och gett dem en skjuts 
i karriären. Jag är en av dem.  

PÅ SITT SLUTNA NÄTFORUM Morsorna 
samlade Linda kvinnor i alla åldrar och 
med olika positioner bland de vässade 
arm bågarna inom kultur- och medie-
svängen. Det var då jag förstod att femi-
nism – det är vad Linda Skugge gör. 

Du visade feminism i praktiken som gick 
ut på att vi skulle öppna dörrar åt var-
andra och se varje individuell framgång 

som en grupptillgång istället för att vara 
avundsjuka. Har du aldrig varit rädd för 
att dörrar du öppnar för andra kvinnor 
kan bli en dörr du själv åker ut genom? 
– Nej, så har jag inte tänkt. Men ibland 
har det såklart känts lite bittert när tjejer 

Man kan lika gärna

Linda Skugge har sedan 1990-talet varit den svenska feminismens prisma. Det är genom henne varje ny ström-
ning har passerat innan den nått ut på bredden. Hon har varit före sin tid, som det heter. Och det är ju något att 
vara stolt över. Men föregångare blir sällan belönade för att de ensamma trampar upp nya stigar och sparkar in 
stängda dörrar. Den stora belöningen går till dem som kommer efteråt när dörrarna står öppna och vägen ligger 
bred. Linda Skugge ser tillbaka på alla dörrar hon sparkat upp och konstaterar att hon alltid varit för smal.
TEXT: UNNI DROUGGE | FOTO: SEVERUS TENENBAUM

Ibland har det känts lite bittert när tjejer jag 
lyft rullat vidare och blivit jättestora och jag står  
kvar i en lerpöl.

jag lyft rullat vidare och blivit jättestora 
och jag står i en lerpöl. Jag säljer ju inte! 
Jag är fortfarande smal. Fast många har 
tackat mig, och det är jag glad och stolt över. 

Vem håller dig under armarna, då? När 
du står där i lerpölen?
– Jag har inte behövt det, jag har alltid 
varit den duktiga flickan som vill rädda 
andra. Det känns som om mitt människo-

värde hänger på hur många jag hjälper. 
Jag ser till att jag klarar mig.

Men den här osvikliga kvinnosolidarite-
ten som verkar så självklar för dig, att 
du till exempel alltid har stått upp för 

LEVA
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■■ FITTSTIM: Antologin Fittstim (1999), 
med Linda Skugge och Belinda 
Olsson som redaktörer, blev start-
s kottet för unga feminister med 
fuck-you-too-attityd och gjorde Ulf 
Lundell till en rasande vit kränkt man.

■■ »AKTA ER FÖR GUD«: Björn Ranelid  
fick smaka på gudinnan Skugges vrede  
när hon 2003 sågade hans roman »Kvinnan  
är  första könet« i Expressen och skrev att  
han gått omkring på en författarfest med 
linne och läppglans. Kränkningen av ett  
manligt författarego gav upphov till det  
historiska kulturbråket Ranelidfejden.  

SAKER SOM SVED UNDER HUDEN
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våldsutsatta kvinnor och aldrig ursäktat 
förövare, var kommer den ifrån?
– Jag står inte ut med att ingenting händer. 
Jag lägger mycket tid på att hjälpa utsatta 
och sårbara tjejer, jag borde kanske hellre 
engagera mig i en organiserad verksamhet, 
en jour eller liknande. Jag menar, mäns våld 
mot kvinnor är ju feminismens hjärte fråga, 
och jag är så trött på att det bara fortsätter. 
Vi borde faktiskt ta och kolla vad det är 
för fel på män egentligen. Hon som sa att 
män är djur kanske hade rätt. Vad är det 
frågan om – är det testosteronet? I så fall 
borde ju män bli hormonbehandlade. 

Du har sagt vad du tycker om män som 
spöat skiten ur kvinnor, även om det är 
män som haft mycket att säga till om 
i din egen bransch. Har du inte varit 
rädd för att bränna broar när du står så 
rakryggad? 
– Nej, sånt kan jag inte bry mig om. Jag 
skiter i om jag bränner broar, jag har 
bränt alla broar ändå …

Men en del kvinnor har du gett pisk för 
att de spelat på porrideal. Charlotte 
Perrelli och Isabella Löwengrip blev 
inte glada över din »slutshaming«.
– Jag ångrar verkligen att jag gick ut så 
hårt mot dem, jag borde ha diskuterat 
strukturerna istället. Nu blev det bara 
catfights. 

Men du hade ju en viktig poäng – det 
handlar om hur vi vill att våra döttrar 
ska må, sa du.
– Ja, men jag ångrar det ändå. Och det här 
säger jag inte för att skylla ifrån mig, men 

ibland var det rena beställningsjobb. Jag 
hade ingen hög status bland redaktörerna, 
så när de ville ha en catfight var det bara 
att »fråga Linda, hö hö«. Vissa skulle 
aldrig ha blivit tillfrågade, och sen skulle 
såklart en del ha tackat nej. Det borde jag 
också ha gjort. Men jag ville vara till lags, 
vara en duktig flicka. 

– Jag fattar bara inte varför ingen 

Vi borde faktiskt ta och kolla vad det är för fel  
på män egentligen. Hon som sa att män är djur  
kanske hade rätt.

närkontakt 

kvinna bemötte mig, fortsätter Linda. 
Herregud, jag hade ju också brun porr-
mun och pushup-behå. Jag förstorade 
läpparna med konturpenna varenda dag.

Fast du har inte direkt gjort dig känd för 
viljan att behaga den manliga blick-
en. Tvärtom har du öppet skyltat med 
vinklar och vrår i ditt utseende som hela 
skönhetsindustrin riktat in sig på att 
dölja. Hur har du kunnat hålla stånd mot 
skönhetsterrorn?
– Kanske är det ett självskadebeteende, 
men det är liksom kul att reta upp folk 
med att vara ful. Det finns en galghumor 
i det. Jag skulle vilja att folk slutade ta allt 
jag säger och gör på så himla stort allvar. 
Jag har försökt vara rolig. I andra länder 
finns det mer plats för retstickor, där 
funkar ironi och underförstådda skämt. 
Jag är lite bitter över att jag inte har blivit 
översatt och nått ut mer i internationella 
sammanhang. 

Det kanske kommer post mortem – när 
du är död.
– Ja, ha ha, och mina döttrar får 20 000 var 
för min kvarlåtenskap. Men det stör mig 
faktiskt att jag alltid varit så i ofas med 
tiden. När jag fick barn 2000 var det inte 
hett att ens visa sig på Sturegallerian med 

■■ UTVIKET: När photoshoppade 
utvikningsbrudar fläktes upp i 
de nysexistiska grabbmagasinen 
vek Linda själv ut sig i tidningen 
Bon där konstnären Annika von 
Hausswolff exponerade en blek 
och utsjasad mammakropp 
utan smink och smickrande 
ljussättning. I en kommentar på 
ett fotoforum skrev en arg man: 
»Linda Skugge är, har alltid varit 
och kommer alltid att förbli en 
sur brud , som blivit dumpad för 
många gånger av killar för snyg-
gare tjejer än henne själv (vilket 
inte säger lite det), och tar ut sin 
ilska på unga attraktiva kvinnor 
som hon upplever som ett hot 
mot henne och hennes orakade 
jämlika.«

■■ SLAMPSKAMNING: Charlotte Perrelli 
och senare Isabella Löwengrip fick en 
känga för att de objektifierade sig själva 
enligt männens sexistiska porrideal. 
»Kom ut ur bitterbubblan!« svarade 
Löwengrip medan Perrelli nyligen talade 
ut i Stjärnorna på slottet.
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barnvagn, men ännu värre blev det när jag 
satt och ammade på en av prettokrogarna. 
Då blev jag utkastad, och Alex Schulman 
skrev att det var äckligt att amma. Det var 
innan han själv fått ungar. Sen kom tid-
ningen »Mama« och glamourmammorna. 
Idag hade krogen fått lägga ner om man 
nekade en kvinna att amma. Men jag har 
inte tjänat en spänn på att vara först med 
att bryta tabun.

Fast nu är du väl i fas med tiden? Alla 
talar om hur snygg du blivit som äldre 
och du ler och skrattar och får sitta 

hos Malou och snacka Tindersex och 
meningen med män. Det är som att du 
blivit pånyttfödd. Vad hände?
– Jag kanske bara var en oskön människa 
förr (skratt). Nej, men jag hade varit sjuk 
jättelänge, tills de tog bort sköldkörteln. 
Då kom livsaptiten tillbaka, det var som 
om en fördämning hade brustit och jag 

fick fullt upp med att ta igen alla förlorade 
år. Jag var öppen för allt. Och det skrev jag 
i min Tinderprofil. Jag började dejta en 
man och la upp allting på instagram, som 
en livesänd true story. Han var alkoholist, 
och honom ville jag såklart också rädda. 
Jag måste verkligen försöka bli av med 
den här räddarneurosen! Men det förhål-
landet är hursomhelst över.

Och nu har du blivit en »kanske- 
kvinna« som tar för dig av sexutbudet  
på Tinder istället för att klaga på kanske  -
männen som gör samma sak. Ingen man 

verkar ha haft huvudrollen i ditt  liv, inte 
ens mannen du var gift med under alla 
år i mediecirkusen.
– Nej, och det var på ett sätt bra. Jag satte 
skrivandet först. Där har jag varit jätte-
stark, jag har varit som en man i yrket, 
som Knausgård. »Nej, inte nu – mamma 
skriver!« 

Skillnaden är väl att du satt i vardags-
rummet med familjemedlemmarna 
stimmande runt dig medan du skrev 
och försörjde dem.  
– Ja, men jag gillar att skriva där det är liv 
och rörelse. Jag kan sätta mig på central-
stationen och skriva. Men samtidigt vill 
jag varva ner. Leva carpe diem. Sätta nån 
gräns och sluta stressa. Egentligen tål jag 
ju inte stress. Fast det känns också lite ego. 
Ska jag då sluta brinna för en tonårstjej 
som lider? Jag kan inte sortera! 

Men du är ju extremt uppstyrd och får 
extremt mycket gjort.
– För att jag är Kajsa Kavat, en duktig 
flicka. Men det är kanske inte så bra för 
privatlivet att vara duktig jämt. Om man 
ska leva med andra.

Du menar leva med en man?
– Jaaa … hittar man en vän som är en 
man och som man både kan prata med 
och ha bra sex med, en som är smart – för 
män är ju aldrig smarta – och som är 
smal och bryr sig om sin kropp … och är 

spirituell och har humor … hittar man en 
sån man, ja, då måste man ju vara rädd om 
honom.

Har du hittat ett sånt djur?
– Jag tycker att jag hittat en sån, svarar 
Linda lite försiktigt. Fast då kanske jag 
inte kan vara en Knausgård. 

Men vem ska då vara Linda Skugge?
– Jag vet! Det är där jag alltid landar. Hur 
ska man leva? Rädda sig själv eller rädda 
en relation eller rädda hela världen. Och 
så döden som bara kryper närmare …

Kanske är livet bara en jävligt dum idé?
– Ja, ha ha, den tar jag! Skriv att det var jag 
som sa det!

Kvinnotryck brukar ha en boktitel som 
rubrik på omslagsintervjuerna. Du som 
läser hundra böcker i veckan kanske har 
ett förslag?
– Ja, Dorothy Parkers »You may as well 
live«. Titeln finns översatt till svenska. 
»Man kan lika gärna leva«.

Jag har varit som  
en Knausgård i yrket,  
jag satte skrivandet 
först. »Nej, inte nu – 
mamma skriver!«

LINDA SKUGGE

ÅR: 47

Bor: Lägenhet i Sollentuna

Gör: Kommer snart ut som poet, 
skriver på essäboken 50 och 
miljoner andra saker.

Vill: Njuta av livet eller rädda 
världen

Feministisk förebild: Suzanne 
Brøgger för att hon alltid gått 
sin egen väg och alltid emot 
strömmen och för att hon inte är 
ängslig.

Motto: Du klarar så mycket mer 
än du någonsin tror, det gäller 
bara att alltid ta i från tårna och 
göra allt du är rädd för.

Jag skulle vilja att folk slutade ta allt jag säger  
och gör på så himla stort allvar. Jag har försökt  
vara rolig.
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Utsatta företagarkvinnor  passar inte i mallen
verklighetschecken

KVINNOJOUREN I VALLENTUNA ställ-
des nyligen inför en ny utmaning:  
De insåg att de måste anlita affärs-
jurister för att hjälpa företagarkvinnor 

att komma loss ur sina företagsavtal. Dessa yrkes-
kvinnor har inte bara haft kärleksrelationer med 
sina förövare, utan även affärsrelationer. Kanske 
har de som makar eller partners varit delägare i 
samma företag. 

SÅ HÄR GJORDE VI Bilden av den stödsökande kvinnan 
som fattig, lågutbildad och hjälplös är 

stark i mångas medvetande. Jourkvinnorna i Vallentuna vet att 
alla kvinnor kan drabbas av mäns våld. Är stereotypa föreställ-
ningar om våldsutsatta kvinnor ett av feminismens olösliga 
problem? TEXT: MARJA BECKMAN

Tori på Vallentuna kvinnojour upplever att många av kvinnorna hon talar med har egna nätverk, men att de inte är så bra. »De har 
ingen att tala med om svåra saker. Det finns en skam i att ha utsatts för våld.« FOTO: FRIDA EKMAN
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Utsatta företagarkvinnor  passar inte i mallen
CORONALÄGET HAR GJORT att verksamheten 
stundtals går i »slow motion«, som Tori säger. 
Men stödsamtalen på telefon fortsätter som 
vanligt. Tori och de andra jourkvinnorna tar emot 
samtal från sina respektive bostäder.

– Många av kvinnorna som ringer behöver någon 
att bolla med. Jag upplever att många kvinnor har 
egna nätverk, men att de inte är så bra. De har 
ingen att tala med om svåra saker. Det finns en 
skam i att ha utsatts för våld. Vi lyssnar, ger inga 
råd, dömer inte. Vårt syfte är att få kvinnorna själva 
att fundera över åt vilket håll de vill gå. Målet är att 
de ska komma fram till beslut på egen hand, utan 
påverkan, säger Tori.

Hon ser ett visst ökat intresse från kvinnor att 
engagera sig i jouren, även om en del säger att de 
inte har så mycket tid. Just nu förbereds utbild-
ningar för nya jourkvinnor, en verksamhet som har 
gått på sparlåga under coronaåret. Utbildningarna 
brukar äga rum med fysiska träffar, men nu måste 
de genomföras digitalt.

– Vi får börja så här, och utveckla verksamheten 
när vi kan börja träffas igen. För det är viktigt att 
varje enskild jourkvinna har möjlighet att uttrycka 
sig, säger Tori som menar att demokrati är lättare 
att genomföra vid fysiska träffar.

HENNES ROLL SOM JOURKVINNA väcker ibland 
reaktioner, särskilt hos män. I sitt andra arbe-
te som personlig assistent har hon träffat några 
manliga taxichaufförer som frågar hur det har gått 
med metoo och undrar varför det inte finns något 
motsvarande för män. Tori suckar lite åt dessa 
kommentarer, och förvånas över att de inte ens vet 
att det finns mansjourer. 

– Det går faktiskt att googla, säger hon.
Kanske är det ett annat av feminismens olösliga 

problem: Mäns bristande intresse för så kallade 
»kvinnofrågor«. Men ibland händer det.

– Häromdagen var det en man som ringde och 
frågade hur han skulle hjälpa en utsatt kvinna med 
ett litet barn. Det jag kunde göra var att vägleda 
honom rätt, säger Tori.

OM KVINNOJOUREN  
I VALLENTUNA

Vilka tar ni emot? Kvinnor 
och deras barn. Stödsamtalen 
kommer främst från kvinnor i 
lokalområdet medan de som 
söker skyddat boende kommer 
från hela landet.

Hur länge har ni funnits? I fjol 
firade jouren 20-årsjubileum.

Antal anställda: Just nu en  
person, på 50 procent.

Antal medlemmar: Ungefär 60.

Finns skyddat boende? Ja, en 
fyrarummare med plats för tre 
kvinnor. Två av rummen har plats 
för barn.

Antal stödsökande 2020: 
Jouren tog emot cirka 50–60 nya 
kvinnor under 2020, plus några 
återkommande.

Den egenföretagande kvinnan får heller inget 
stöd av socialtjänsten om hon inte lägger ner 
företaget. Ingen hänsyn tas till att hon inte drar 
in några pengar till företaget eller att hon har små 
barn att försörja. Hon passar helt enkelt inte in i 
normen för någon som behöver hjälp.

– Dessa kvinnor väntar ofta till sista ögonblicket 
innan de bryter upp, då det har gått alldeles för långt, 
säger Tori, som är halvtidsanställd på kvinno-
jouren. Den andra halvtiden arbetar hon som 
personlig assistent. Hon sitter också i styrelsen för 
kvinnojouren och är ideell jourkvinna. Jourarbetet 
är mer än ett jobb för henne, det är en livsstil. 

Hennes medsystrar på jouren har olika syn på 
feminism. Några av dem säger att de är feminister 
och ser det som ett politiskt ställningstagande, 
medan andra främst är inriktade på att få det prak-
tiska att fungera för de stödsökande kvinnorna.

TVÅ DAGAR TIDIGARE skulle jag ha tagit Roslags-
banan ut till Vallentuna i norra Stockholm för att 
träffa Tori och en av de mest erfarna jourkvinnorna, 
men i sista minuten ringde Tori och sa att de båda 
hade blivit sjuka. 

Nu mår Tori lite bättre och kan genomföra inter-
vjun, fast på telefon från hennes bostad. Mitt i sam-

talet får hon besök av en stödsökande kvinna som 
ska låna en dammsugare, och i bakgrunden hörs 
ljud från Toris hundar och från kvinnans barn. Tori 
berättar att hon brukar vara barnvakt till barnen, 
de har till och med sovit över hos henne. 

DET VISAR SIG ATT Vallentunajourens arbete påmin-
ner ganska mycket om hur kvinnojourerna var i jour-
rörelsens begynnelse. De är i första hand aktivister, 
och de verkar inte så intresserade av att bli »professi-
onaliserade« som en del andra jourer har blivit.

– Vallentuna kommun vill ingå ett avtal med oss. 
Det låter visserligen som en trygghet, men det inne-
bär också ökade krav på verksamheten, på vad vi 
får säga och inte säga. Så länge vi är en ideell verk-
samhet kan vi tala mer öppet och fritt, säger Tori.

Tori uppmuntrar egna val. 
FOTO: PRIVAT

Medsystrarna på jouren har olika syn på feminism. Några  
av dem säger att de är feminister och ser det som ett politiskt 
ställnings tagande, medan andra främst är inriktade på att få det 
praktiska att fungera för de stödsökande kvinnorna.
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Den mest beroendeframkallande podden 
just nu heter »This podcast will kill you«. 
Namnet till trots är det helt riskfritt att 
lyssna på de 44 avsnitten, eller kanske  
till och med riskförebyggande. Epidemi-
ologerna Erin Welsh och Erin Allmann 
Updyke forskade nämligen i sjukdoms-
ekologi när de lärde känna varandra, 

ODÖDLIG KÄRLEK till baciller och blåsor
och i podden får de utlopp för sin nästan 
(men bara nästan) perversa fascination 
av mystiska sjukdomstillstånd och bisarra 
historiska epidemier. Du behöver inte 
själv ha några medicinska förkunskaper 
för att njuta av This podcast will kill you – 
man dras lätt med i vännernas entusiasm 
och charmiga jargong. 

I början av varje avsnitt gör värdarna 
dessutom en »quarantini«. Varje drink har 
ett cocktailtema som matchar avsnittets 
tema, både till namn och ingredienser. I 
rabiesavsnittet sätter de exempelvis ihop 
»Rabieshundens hår«, komplett med  
skummad äggvita på toppen.
FOTO: FLICKR

fritidslinjen

Allting började med den klassiska djungeltelefonen. Tvilling-
systrarna Emma och Amelia Oller Westerberg, 25 år, delade ut 
recept till sina klasskompisar på universitet när de båda pluggade 
till civilingenjörer. Snabbt växte sig de spridda lovorden till en 
kör, och systrarna kände sig manade att starta instagramkontot 
@Veganskmatlada, samt en blogg med samma namn. Det var 
fem år sedan. Idag har instagramkontot över 50 000 följare, och i 
höstas gav de ut en kokbok på Mondial förlag – efter att ha blivit 
jagade av en drös av andra förlag. Boken heter för tydlighetens 
skull »Vegansk matlåda« och innehåller recept på allt från hus-
mans till avancerad lyxmellis eller prisvärda storkok, 
med den gemensamma nämnaren att allt är 
växtbaserat och funkar att ta med sig i en låda. 

Har ni utöver hyllningarna också mött mot-
stånd under resans gång?
– Ibland har det hänt att något troll skickar en 
bild på en köttbit, men det är inte så provoce-
rande. Vi har varit i matbutiker, vi vet hur kött 
ser ut liksom, säger Emma Oller Westerberg.
FOTO: ULRIKA EKBLOM

VEGANSYSTRAR  
SPRIDER GRÖNT GULD

TEXTER  
FRITIDSLINJEN:  
ELLINOR GOTBY  

ERIKSSON
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LYDIGA KVINNOR går inte till historien

Finska stjärnförfattaren Sofi Oksanen har gjort det igen. 
I hennes senaste roman »Hundparken« (2021, Albert 
Bonnier förlag) tar hon ett skräckfilmsartat grepp på 
surrogatmödraskapet. Hon beskriver fertilitets-industrin i 
Ukraina och hon beskriver familjer som är redo att betala 
dyrt för att få ett barn, redo att behandla kvinnokroppar 
som döda ting, kärl. Hon beskriver hur »klienter« kan 
tvinga en gravid kvinna att göra abort om hon väntar 
tvillingar och beställarna bara vill ha ett barn. Eller om de 
ångrar sig helt och hållet.

I romanen möts två kvinnor i Helsingfors. En av dem, 
Olenka sitter i en hundpark och spionerar på barnfamiljer. 
Hon möter Darja, vars liv också är präglat av svek och 
exploatering.

Själv har Sofi Oksanen aldrig känt att föräldraskap har 
ett egenvärde – och hon kan därför inte sympatisera med 
dem som känner sig desperata. Bristen på nyanser är 
härlig. Det är skönt kompromisslöst, kring ett ämne som 
alltför länge har diskuterats alltför fegt.
FOTO: TONI HÄRKÖNEN

VASST OCH RAFFLANDE OM 

bebisindustrin

Tre förortsmorsor i Michigan har problem att  
få ihop privatekonomin. Så pass stora problem  
att de känner sig illa tvungna att ta till drastiska 
medel för att lösa gisslet. Det är plotten i den 
rosade kriminalkomediserien »Good girls«. 
Många slukade SVT:s dramaserie »Tusenbröder« 
från 2002, som handlade om i princip samma 
sak fast med tre trötta snubbar. Deras måleri-
firma går åt helvete så de börjar råna banker. 
Den amerikanska och moderna versionen är 
föga förvånande ännu mer osannolik – men 
också ännu mer dråplig och rolig. Christina 
Hendricks, Retta Hendricks och Mae Whit-
mans karaktärer blir indragna i en kedja av 
brott efter att ha rånat en stormarknad.  
Skådespelarnas kemi är omistlig och dialogen 
är kvick, också när säsongerna allteftersom 
blir mörkare. Första säsongen släpptes på NBC 
2018, och den tredje säsongen har nyligen haft 
premiär på Netflix. Grattis till dig som ännu 
inte sett ett enda avsnitt, då har du en mängd 
smarriga sträckkollartimmar framför dig.
FOTO: NBC



D in karaktär, den unga nyexaminerade polisen Sara 
från Umeå, tar ingen skit. Samtidigt är hon emellanåt 
väldigt skör. Det känns inte så vanligt med så pass 

komplexa kvinnokaraktärer i en kriminaldramaserie, som 
ju till genren är väldigt begränsad. Hur har du arbetat med 
Sara-rollen? 
– För mig var det viktigt att hon varken skulle bli en överdriven 
schablonbild av en norrlänning, eller en klyschig version av en 
kristen. Annars skildras troende personer ofta som sektmedlemmar. 
Men Sara får vara rolig och modig och kan säga ifrån till Magnus 
(en manlig kollega, red anm.) trots att hon är ny på arbetsplatsen. 
Hennes starka gudstro och övertygelse om att se det goda i 
människan är nog mer framträdande än att hon är en kvinna i en 
mansdominerad kår.

Men i verkligheten är poliskåren dock fortfarande väldigt 
macho, det vittnar många poliskvinnor om. Varför tror du att 
könsnormer är så cementerade inom vissa yrken? 
– Homogena yrkeskårer överlag blir ju sällan utvecklande. Det 
gäller dels grupper som enbart domineras av ett visst kön, dels 
grupper som bara består av exempelvis folk från innerstan med 
samma klassbakgrund. Bristen på andra infallsvinklar och kanske 
framförallt på motstånd skapar en skyddad verkstad. Vi måste 
fortsätta hitta sätt att ta isär de rummen.

Har du någonsin befunnit dig i den situationen som Sara 
gör – det vill säga en situation där du måste välja att följa din 

utmärkt kulturtant

Som en katt bland riktigt osköna hermeliner. Så kan det kännas för en kvinna som tar sig in i ett mans-
dominerat rum. Riktigt så illa blir det inte för polisen Sara i SVT:s hyllade dramasatsning Tunna blå linjen, 
eftersom arbetslaget är fullt av coola kvinnor. För seriens huvudrollsinnehavare Amanda Jansson har det 
däremot inte varit självklart att våga ta sig ton. 
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON | FOTO: SVT/PRESS

övertygelse eller att bli en kameleont och anpassa dig efter 
din omgivning?
– Jo men det klart, det har hänt att jag befunnit mig i en situation 
där jag känner att jag tycker en sak men att rummet får mig att 
agera annorlunda än min känsla. Det är hemskt – så ska det inte 
vara. Metoo har absolut underlättat, inte minst i teatervärlden, 
men det finns fortfarande massor kvar att göra. Det som är bra är 
att det numera finns något konkret att peka på och referera till. Jag 
var nyexaminerad skådespelare när metoo-rörelsen drog igång, så 
jag är tacksam att jag redan från start hade den kraften i ryggen.

Vad har hittills varit det bästa med att göra Tunna blå linjen?
– Det här är det största jag har gjort som skådespelare, så det har 
varit väldigt utvecklande för mig i min yrkesroll. Att bli tryggare 
på set har varit betydelsefullt, men också att verkligen få grotta 
in mig i ett annat yrke. Flera poliser har hört av sig och sagt att vi 
känns verklighetstrogna. Det är väldigt kul, även om seriens huvud-
syfte kanske inte direkt har varit att göra polisen glad, haha.

Kvinnlig polis är ingen gris

DETTA HAR HÄNT

Detta har hänt: Nya stjärnskottet Amanda Jansson, född 1990, är uppvuxen i Skärplinge i Uppland. Den första professionella 
pjäsen hon var med i – »Och i våras var det en kille i en annan skola som tände eld på sig själv« – var ett samarbete mellan 
en teatergrupp i Gävle och tjej- och kvinnojourerna i Gävleborgs län. Hon examinerades från Teaterhögskolan i Luleå år 2016, 
och »Sara« i Tunna blå linjen är hennes första huvudroll framför kameran. När Amanda var liten fascinerades hon av deckare 
som Beck, Johan Falk och Wallander. Nu sluts krimcirkeln i och med att hon redan har medverkat i en Beck-film, kriminalserien 
Rebecka Martinsson och spelat polis i SVT:s Tunna blå linjen, skriven av Cilla Jenkert.

 Jag var nyexaminerad skåde
spelare när metoorörelsen drog igång, 
så jag är tacksam att jag redan från 
start hade den kraften i ryggen.
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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. 

Roks kritiserar  
felriktade coronabidrag
Coronabidragen är felriktade och inte alltid genomtänkta. Det sa Roks ordförande 
Jenny Westerstrand i en intervju med SR Ekot den 17 januari.

Roks fick i våras nio miljoner kronor i statsbidrag för att klara pandemin. Kravet 
var att pengarna skulle förbrukas inom ett halvår men fick inte gå till personal på 
skyddade boenden, eftersom det är ett kommunalt ansvar.

– Vi är ju en ideell rörelse. Vad ska vi göra med jättesnabba lönemedel? Jag vet 
inte vad de tänker, sa Jenny Westerstrand i intervjun och fortsatte:

– Vi upplever ett monumentalt ointresse för våra verksamheter.
Finansminister Magdalena Andersson sa sig dock ha viss förståelse för kritiken.

– Jag har stor förståelse för att jourerna kan tycka att det är 
kortsiktigt. Sedan har vi en större fråga om jourernas finansie-
ring, och det finns en diskussion om långsiktig finansiering för 
kvinnojourerna som också är viktig.

Gåvorna till Roks fond för misshandlade 
kvinnor, flickor och barn – Aurorafonden 
- har ökat markant. Mellan 2019 och 2020 
mer än fördubblades gåvorna. En stor 
andel kom in under andra halvan av 2020, 
mycket som en följd av cornoapandemin 
och som julgåvor.       

Pengarna från Aurorafonden går oav-
kortat till våldsutsatta kvinnor och barn 
som är i kontakt med Roks tjejjourer och 
kvinnojourer. Med hjälp av dessa pengar 
kan utsatta kvinnor och tjejer ansöka om 
pengar för att ge tillvaron en guldkant, 
till exempel köpa något extra till barnen, 
aktiviteter för barnen, eller köpa något 
som de annars inte har råd med.

TACK 
FÖR GÅVOR

F
O

T
O

: 
F

R
ID

A
 E

K
M

A
N

ILLUSTRATION: ISTOCK

»Vi upplever ett monumentalt ointresse för våra verksamheter«, säger Roks ordförande 
Jenny Westerstrand. FOTO:EVA LINDBERG
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Roksnytt

 

TACK 
FÖR GÅVOR

på gång 

Årsmötet 2021 äger rum den 8–9 maj och då diskuteras 
bland annat Roks framtid och röstas fram nya styrelse-
ledamöter.
   De motioner och propositioner som inte behandlades 
2020 kommer att tas upp 2021, parallellt med att Roks tar 
in nya motioner från jourerna. Motionstiden pågår till och 
med 26 februari 2021. Motionsmall 
och instruktioner finns i biblioteket 
på intranätet. Där finns även infor-
mation från valberedningen och 
nomineringsmallar för kommande 
styrelseuppdrag.

ROKS ÅRSMÖTE 8–9 MAJ

TEXTER  
TILL ROKSNYTT 
COLETTE VAN  

LUIK

SPANA IN Du har väl inte missat den nya plattformen rokstjejjourer.se som lanserades i höstas? Den är till för att ge stöd och hjälp 
till tjejer som utsätts för mäns och killars våld. Och för att lyfta den feministiska kampen, arbeta mot förtryck och ändra lagar och regler. 



B posttidning
returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm
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Jourbesöket
MEDIERNA HAR FATTAT VARFÖR VI FINNS 

nummer 3–2020

kvinnotryck

Nu vänder vi blad – en

snuskskandal  gör ingen glad

Pia Herrera talar ut

Jag är kvinna, jag är svart

och ber aldrig om ursäkt

för att jag tar plats!
Vem tror 

J.K. Rowling 

att hon är?

Nina Åkestam 
loggar ut

Tjejerna 
som såldes, 

förövarna som 
skyddades, 

medierna som 
tystades

Skärvor från 
sexhandels-

härvor

nummer 4–2020
nummer 4–2020kvinnotryck

RÄDD OCH BEREDD!VÅLDET VÄLJER HUR VI MÅR OCH VART VI GÅR

Christina HerrströmFICK SITT LIV KROSSAT AV EN VIDRIG MANMEN RESTE SIG, KRIGADE OCH VANN

QAnon 
– fy satan! 

Yolanda Bohm Ramirez är överallt

kvinnliga aktivister med honungsfällor

Poliser utan gränser lurade

kvinnotryck
nummer 4–2019

NU ÄR DET PEDDOFEST!

JourbesöketBÄSTA STÖDET – BEHÅLLA LUGNET 

VIGDIS HJORTH och incestberättelsen som fi ck Norge att rasa och världen att jubla

LIKEN I GARDEROBENKristina Hultman om varför hon lämnade journalistiken

Husaga som hemmamys

Schhh – håll tyst om incest !

kvinnotrycknummer 2–2019

EVA LUNDGREN
skandaliserad och 

sviken av ALLA

Elin 17 – inlåst 
och våldtagen 

i en hytt

ALLA RUNTOMKRING

MÄRKER INGENTING?

Jourbesöket
STÖD ÅT KVINNOR – HOT FRÅN KARLAR

AASE BERG – 

Upp till hagg!

UNDER YTAN PÅ 

»SVERIGES TRYGGASTE 

STUDENTFIRANDE«

kvinnotryck
FEMINISMENS BASRÖST

PRENUMERERA!
Privatpersoner 160 kr/år

Organisationer och företag 240 kr/år
Skriv till kvinnotryck@roks.se

Finns även i digitalutgåva, kika in på kvinnotryck.se


